เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติประจําปี 2562

เทศบาลจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2562 เมื่อวันเสารที่ 12 มกราคม
2562 โดยในป นี้ เทศบาลได จั ด งานขึ้ น ที่
โดมอเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน โดยมี
กิจกรรมตาง ๆ มากมายใหเด็ก ๆ และผูป กครอง
ไดรวมสนุกกันตลอดทั้งงาน
อานตอหนา 14

โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ
ฉบับเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ความสะอาดของร้าน
อาหารในเขตเทศบาล

กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม จั ด โครงการห ว งใยใส ใ จ
คนพิการ ประจําป 2561 เมือ่ วันจันทรที่ 14 ธันวาคม 2561
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบานสวน มีผูเขารวม
กิจกรรมในครี้งนี้ จํานวน 440 คน
อานตอหนา 7

รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองบ้านสวน
เมื่อวันจันทรที่ 7 มกราคม 2562 ณ หองประชุมยูงรําแพน ชั้น 5
อาคารอเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม
ไดเปดรับสมัครสมาชิกรายใหม ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบานสวน
ประจําป 2562
อานตอหนา 6

เมื่อวันที่ 8 – 18 มกราคม 2562 เจาหนาที่งาน
คุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ตรวจสอบความสะอาดรานอาหาร
ในเขตเทศบาล เพื่ อ ป อ งกั น สารปนเป  อ นที่ อ าจเป น
อันตรายตอสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
อานตอหนา 4

ประกาศเจตนารมณ์ Zero - Tolerance Bansuan

บ้านสวนไม่ทนต่อการทุจริต

วันจันทรที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายจักรวาล ตัง้ ประกอบ นายกเทศมนตรี
นําคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบานสวน เขารวม
การประกาศเจตนารมณ “Zero – Tolerance Bansuan บานสวนไมทนตอการทุจริต”
เนื่ อ งในวั น คอร รั ป ชั่ น สากล ประจํ า ป 2561 ณ บริ เ วณหน า อาคารอเนกประสงค

เผาหญา
เผาขยะ

เทศบาลเมื อ งบ า นสวน เพื่ อ ให เ ทศบาลเมื อ งบ า นสวนเป น องค ก รที่
ยึดมั่นดวยหลักคุณธรรม มุงตอตานและเฝาระวังการทุจริตทุกรูปแบบ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมบริหารงานโดยมุง เนนใหเกิดความคุม คา
ในการใชทรัพยากรของทางราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

ติดคุก

90 วัน ถึง7ป

สั่งปรับสูงสุด 25,000 บาท
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข มาตรา 25, 26, 28, 74)
ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 217, 218, 220, 223, 224)

เชิญชวนประชาชน

ร่วมใส่เสื้อเหลือง
ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จนถึง

งานเฉลิมพระชนมพรรษา
4 เดือน เริม
้ แต่ เม.ย. - ก.ค.
่ ตัง

2

ฉบับธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
www.bansuan.go.th นวมินทรเกงกลา ปดตาวัดปาลือไกล พระใหญวัดธรรม เดนลํ้าเขามยุรา รักษปาชายเลน

น้อมสํ านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี
นําพนักงานเทศบาล เขารวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคลาย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ซึ่งถือเปนวันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561 ณ หอพระพุทธสิหิงค อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี และในเวลา 08.00 น. รวมพิธีถวายพานพุมดอกไมสักการะ ถวายราชสดุดี
และถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนชลกันยานุกูล

กิจกรรม “เราทําความดี ด้วยหัวใจ”
จิตอาสา ปลูกป่า/รักษาสิ่ งแวดล้อม

บริจาคโลหิต ในโครงการสร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต

งานศูนยบริการสาธารณสุขฯ จัดโครงการสรางกุศลดวยใจ ถวายดวยจิต ประจําปงบประมาณ
2562 โดยมีกจิ กรรมการบริจาคโลหิต เพือ่ ทูลเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศล ครัง้ ที่ 1 ณ สํานักงาน
เหลากาชาด จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี
หัวหนาสวนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองบานสวน รวมกันบริจาคโลหิต เพือ่ เปนการทําความดี
นอมรําลึก สํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีตองานบริการโลหิต สภากาชาดไทยและพสกนิกร
ชาวไทยทั่วประเทศ

กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม จั ด กิ จ กรรม
“เราทําความดี ดวยหัวใจ” เมือ่ วันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2561
ณ สวนสาธารณะ บริเวณหนาหมูบาน บานสวนวิลล
ซอยบานสวน – เศรษฐกิจ 31 (ซอยปาชาแขก) ตําบล
บานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการปลูกตนไม
(ตนทองอุไร) และทําความสะอาดสวนสาธารณะ เพื่อ
กระตุนการตื่นตัวใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเพื่อนอมสํานึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุด
มิ ไ ด ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชบรมนาถบพิ ต ร
รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยมี
คณะผูบ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลเมืองบานสวน ครู นักเรียนโรงเรียน
บานหนองตะโก และประชาชนจิตอาสา
เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการเชิดชูเกียรติพอดีเดน ประจําป 2561
นายจําเรียง อินทรมงคล

นายบรรจบ ทวนดิลก

นายสมรัก สดใส

เทศบาลฯ จัดโครงการเชิดชูเกียรติพอดีเดน เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมยูงรําแพน ชั้น 5 อาคาร
อเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพือ่ ใหผเู ปนพอไดตระหนักถึงหนาทีข่ องตนทีพ่ งึ มีตอ ครอบครัว ผูเ ปนลูกไดสาํ นึกถึงพระคุณของพอ และหนาที่
ของลูกที่พึงมีตอพอ รวมทั้งเปนการสงเสริมใหผูเปนพอไดมีแนวทางในการดูแลสวัสดิภาพของคนในครอบครัวและ
ชุมชน ผูเ ขารวมโครงการประกอบดวย คณะกรรมการและสมาชิกกลุม สุภาพบุรษุ เทศบาลเมืองบานสวน และประชาชนทีส่ นใจ
จํานวน 80 คน
ในการนี้ ไดจัดอบรมใหความรูในหัวขอ “การคุมครองสวัสดิภาพของคนในครอบครัวและชุมชน” โดยไดรับเกียรติ
จากคุณศุภกร โนจา ผูอํานวยการศูนยตอตานการคามนุษยและเด็กถูกลวงละเมิด จัดอภิปรายถายทอดประสบการณ
ที่ยิ่งใหญของพอ โดยพอผูที่เปนแบบอยางที่ดีจากภาคประชาชน และมอบโลรางวัลใหแกพอที่ไดรับคัดเลือกเปนพอดีเดน
ประจําป 2561
ทัง้ นี้ ไดดาํ เนินการพิจารณาคัดเลือกผูท สี่ มควรไดรบั การเชิดชูเกียรติ “พอดีเดนประจําป 2561” ผลการตัดสินเปนดังนี้
พ่ อดีเด่น ประเภทพ่ อผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพี ยร พ่ อดีเด่น ประเภทพ่ อผู้เสี ยสละเพื่ อสั งคม

พ่ อดีเด่น ประเภทพ่ อผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก

บากบัน่ แมไมมคี วามรู 2
พอผูส ชู วี ติ ดวยความมุง มัน่ ฝาฟนอุปสรรค
1มากมาย แตดวยความอุตสาหะ เต็มเปพยอมหนัผูอ ดทนกเอาเบาสู
พอผูที่มีความมุงมั่น และความตั้งใจ 3
ฝาฟนอุปสรรค แนวแน ในการเสียสละตนชวยเหลือชุมชนและสังคม เขาและภรรยาชวยกัน เลี้ยงดูครอบครัวดวยสองเทาที่เขมแข็ง ทันทีที่นายสมรักรูวาตนเองตอง
นายจําเรียง อินทรมงคล

ตางๆ จนสงบุตรถึงจุดหมายที่ตั้งไว ชีวิตของเขาและภรรยานั้นไมไดมั่งมี
มากอนจึงตองทํามาหากิน ดิ้นรน เพื่อเลี้ยงดูบุตรทั้ง 6 คน เขาพรํ่าสอน
ใหบุตรรูถึงความลําบากของพอและแม วากวาพอและแมจะไดเงินแตละ
บาทจากการทํางานนั้นเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ดวยเพราะตัวเขาและภรรยา
ที่รํ่าเรียนมานอย สิ่งเดียวที่ตั้งใจ คือ การสงเสียบุตรใหไดรับการศึกษาที่ดี
ซึง่ บุตรของเขามีหนาทีก่ ารงานทีด่ ี ประกอบอาชีพสุจริต โดยประกอบอาชีพ
รับราชการ ในตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ ทําหนาที่นักกฎหมายประจํา
ทองถิ่น ประกอบอาชีพพยาบาล ทําหนาที่ดูแลชวยเหลือผูปวย และ
จะไดดูแลพอแมในยามเจ็บไข ประกอบอาชีพ ดานวิศวกรรมโลจิสติกส
และประกอบอาชีพคาขาย โดยนายจําเรียง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกบุตร ในเรื่องความขยัน อดทน รูจักชวยเหลือผูอื่น รวมถึงการดํารงตน
ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข ทําใหบุตรยึดถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต

นายบรรจบ ทวนดิลก

ทํามาหากินเพื่อเลี้ยงดูบุตรทั้ง 3 คน โดยใหความรัก และเอาใจใสเปนอยางดี
สงเสียบุตรใหไดรับการศึกษาตามความประสงค จนทําใหปจจุบันบุตรทุกคน
มีอาชีพ ที่มั่นคง อีกทั้งยังไดพรํ่าสอนใหรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ตนเอง
ชวยเหลือสังคม และนําหลักศีลหามาใชเปนหลักในการดํารงชีวิต เขายังได
สละเวลา และเสียสละตนเพือ่ ชวยเหลือชุมชนและสังคม ซึง่ อดีตเขาเคยดํารง
ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานสวน และรวมเปนคณะกรรมการชุมชน
บานหวยทวน ตลอดจนไดดํารงตําแหนงประธานสถาบันการเงินกองทุน
หมูบานบานหวยทวน และยังเปนประธานเครือขายกองทุนหมูบานระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด ทุกวันนี้ นายบรรจบ ยังคงดูแลชวยเหลือชาวบาน
อยางไมเหน็ดเหนื่อย ไมยอทอ และมีความสุขในการไดทํางานเพื่อสังคม
เสมือนเปนการสรางคุณคา สรางความเปนอยูที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกับชาวบานสวน

นายสมรัก สดใส

กลายเปนคนพิการ เขาเกิดความทอแท และสิ้นหวังในชีวิตจนถึงขั้นคิด
ฆาตัวตาย ไมอยากจะมีชีวิตอยูตอไปแลว ในขณะนั้น ภรรยาของเขาได
เตือนสติใหนกึ ถึงบุตรทัง้ สาม ทีย่ งั ตองเลีย้ งดู และตองอยูส ชู วี ติ ตอไปเพือ่ ลูก
ปจจุบันเขายึดอาชีพขายสลากกินแบงรัฐบาล แมจะตองเหน็ดเหนื่อย
จากการทํางานมากเพียงใด แตเขาไมเคยคิดทอแท เพราะหวังเพียงวา
จะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว และใหบุตรทั้งสามคนไดรับการศึกษาตามกําลัง
ของเขา ตลอดจนเขายังไดสละเวลาเขามารวมเปนสวนหนึง่ ของคณะกรรมการ
ชมรมคนพิ ก ารเทศบาลเมื อ งบ า นสวน และเป น แบบอย า งให แ ก เ พื่ อ น
ผูพิการไมใหเกิดความทอแทในการดํารงชีวิต ใหกําลังใจแกเพื่อนผูพิการ
ที่กําลังจะสิ้นหวัง ตลอดจนใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางใหแกคนพิการ
ในการประกอบอาชีพ
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ฉบับธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
นวมินทรเกงกลา ปดตาวัดปาลือไกล พระใหญวัดธรรม เดนลํ้าเขามยุรา รักษปาชายเลน www.bansuan.go.th

จากใจ..นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
สวัสดีครับพี่ น้องชาวบ้านสวนทุกท่าน
วารสาร “ที่ นี่ . ..บ า นสวน” กลั บ มาพบกั บ พี่ น  อ งชาว
บานสวนอีกครัง้ ในรอบสองเดือน เพือ่ เปนการรายงานการปฏิบตั งิ าน
ตาง ๆ ทั้งจากโครงการและกิจกรรมของเทศบาล และรายงาน
ถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในชวงเดือน ธันวาคม 2561 ถึง มกราคม
2562 ใหพนี่ อ งชาวบานสวนไดรบั ทราบ ตองขอแจงขาวเปนทีน่ า ยินดี
อยางยิ่ง ที่เทศบาลเมืองบานสวนไดรับเกียรติในการตอนรับ
คณะศึกษาดูงาน ชาวตางประเทศจํานวน 20 ประเทศ รวม 40 คน
เพือ่ ศึกษาดูงานการจัดระบบดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รังภายใตการบูรณาการ
ความรวมมือจากหลายเครือขาย ซึ่งถือเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลในการดูแลผูป ว ยติดบานติดเตียงและผูส งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ผูเขารวมประชุมวิชาการเจาฟา
มหิ ด ลได เ ข า เยี่ ย มเทศบาลเมื อ งบ า นสวนเพื่ อ รั บ ฟ ง แนวทาง
การบูรณาการ การดูแลกลุม ผูป ว ยโรคเรือ้ รัง/ผูป ว ยติดบานติดเตียง
ของเทศบาล โรงพยาบาลชลบุรี และทีมหมอครอบครัว จากนั้น
ดูงานโรงเรียนผูส งู อายุซงึ่ นําการรําไทยมาเปนกิจกรรมออกกําลังกาย
เสริมสรางสุขภาพแกผูสูงอายุ แลวจึงลงพื้นที่เยี่ยมบานผูปวย
ติดบานติดเตียงเพื่อศึกษาการทํางานของทีมหมอครอบครัว และ
Care Giver ทั้งนี้กระผมไดมีโอกาสนําเสนอสถานการณปจจุบัน
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองบานสวน มีผปู ว ยติดบานติดเตียงจํานวน 53 คน
สวนมากเปนระดับที่ 3 และ 4 ถือวาอาการหนัก และสวนมาก
จะเสียชีวิต แตดวยการจัดบริการที่ดีก็ทําใหคนกลุมนี้มีศักดิ์ศรี
มากขึ้น เขาถึงบริการของภาครัฐไดมากขึ้น โดยมีนโยบายวา
คนกลุม นีถ้ อื เปนคนในทองถิน่ เทศบาลจะพยายามดูแลใหมากทีส่ ดุ
จึงไดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนสิ่งจําเปนในการดูแลผูปวย
อาทิ ผาออมสําหรับผูใหญ เปนตน หรือในสวนของกายอุปกรณ
ก็เปนปญหาวาเบิกไมได ทางเทศบาลไดเปดรับบริจาคจากผูใจดี
และเตรียมทําโครงการธนาคารกายอุปกรณ จัดซือ้ เตียง ไมเทา ฯลฯ
มาให ผู  ป  วยหมุ นเวียนกันใชงานโดยทํา บัญ ชี เบิ ก จ า ยอุ ปกรณ
ใหชัดเจน ทั้งนี้ ผูที่มาศึกษาดูงานไดกลาวถึงความรูสึกประทับใจ
กับการจัดระบบบริการของประเทศไทยมาก โดยเฉพาะการเนน
การปองกันโรค สอนเรื่องสุขภาพตั้งแตอยูในโรงเรียนและไมทิ้ง
ผูเ จ็บปวยไวขา งหลัง รูส กึ ดีใจทีค่ นไทยไดรบั การดูแลทีด่ แี ละอยากให
ประเทศของตนเปนแบบนี้เชนกัน

มาถึงเรือ่ งใหญทใี่ กลตวั ทีส่ ดุ คงเปนเรือ่ งของมลพิษฝุน ละออง
PM 2.5 ที่ โ ดยส ว นใหญ เ ราทราบกั น ดี ว  า วิ ก ฤติ ก ารณ ดั ง กล า ว
เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร แต เ มื่ อ เช็ ค จากสถานี วั ด ค า
มลพิษทางอากาศ พบวาในพื้นที่บานสวนก็เปนอีกจุดหนึ่งที่อยูใน
สถานการณ วิ ก ฤตเช น กั น นะครั บ เนื่ อ งด ว ยสภาพอากาศเอง
ทีเ่ รียกวาเปนอากาศปด ทําใหคา มลพิษทางอากาศสูงขึน้ ทัง้ จากการ
เผาไหมตา งๆ อาทิ ฝุน ควันจากเผาไหมเชือ้ เพลิงของรถยนต ฝุน ควัน
จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ เทศบาลเองก็ไมไดนงิ่ นอนใจเลยนะครับ
เรามีการนํารถฉีดนํ้าชวยฉีดนํ้าตามถนนสายตางๆ เพื่อลดปริมาณ
ฝุนละอองชนิดนี้ มีการจัด Big Cleaning Day ทําความสะอาดถนน
มีการรณรงคอยางเต็มที่ ในเรื่องการใสหนากากอนามัย การงด
เผาหญาตามพื้นที่ตางๆ และดําเนินการสงเจาหนาที่เขาไปพูดคุย
อธิบายใหพี่นองประชาชนเขาใจ รับทราบถึงภัยของมลพิษชนิดนี้
ที่จะทําลายปอด และอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งได จึงขอความรวมมือ
จากพี่นองชาวบานสวน ชวยกันรักษาสภาพอากาศของเราใหนาอยู
ดวยการชวยกันลดปญหาของฝุน ควัน ลดการเผาไหมทกุ ชนิด คนละไม
คนละมือนะครับ เพื่อบานสวนของเราทุกคน
อี ก ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ เ ราต อ งช ว ยกั น นั่ น คื อ เรื่ อ งของขยะ
และการคัดแยกขยะ และปนี้รัฐบาลเองก็มีการรณรงคใหชวยกัน
คัดแยกขยะอยางจริงจัง เนนการ “แยกกอนทิง้ ” เทศบาลเมืองบานสวน
ไดนําเงินจากที่พี่นองจายภาษีมาในแตละป นําไปเสียเปนคาใชจาย
ในการจั ด การขยะถึ ง เกื อ บ 50 ล า นบาทต อ ป จึ ง อยากฝาก
พี่นองชาวบานสวนใหชวยกันคัดแยกขยะกอนนํามาทิ้ง เพื่อลด
ปริมาณขยะที่เทศบาลตองจัดเก็บ มีมากมายถึง 80 ตันตอวัน
นอกจากจะชวยลดปริมาณขยะแลว ยังสามารถนําขยะที่สามารถ
รีไซเคิลได มารวมกิจกรรม ขยะแลกแตม ไดอีกดวย หากเราสามารถ
ลดปริมาณขยะได นอกจากบานเมืองจะสะอาดตาแลว เงินภาษี
ที่เหลือจากการจัดเก็บขยะ ยังสามารถนํามาใชประโยชนในการ
พัฒนาดานอื่นๆ ไดอีกมากมายนะครับ
กระผมตองขอขอบคุณทุกทานทีม่ สี ว นรวมในการจัดกิจกรรม
งาน “Bansuan Run 2019 Run For Love” ใหประสบความสําเร็จ
ที่จัดไปเมื่อวันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา มีผูเขา
รวมงานทั้งสิ้น 2,532 คน และรายไดหลังหักคาใชจายแลวทั้งสิ้น
265,314 บาท โดยได นํ า ไปมอบให กั บ กองทุ น สวั ส ดิ ก ารคน
บานสวน จํานวน 164,714 บาท กองทุนผูป ว ยติดเตียง 70,600 บาท
และชมรมคนพิการ จํานวน 30,000 บาท

บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับ พี่ น้อง
ชาวบ้านสวน
ที่เคารพรักทุกท่าน
คงเปนโอกาสดีอีกครั้งที่เราจะได
มีโอกาสมาพูดคุยสื่อสารกันผาน
หนังสือพิมพ “ทีน่ .ี่ ..บานสวน”

ซึ่ ง ฉบั บ นี้ เ ป น ฉบั บ ของเดื อ นธั น วาคม 2561
ถึง เดือนมกราคม 2562 ซึง่ เปนระยะเวลาชวงสงทาย
ปเกา - ตอนรับปใหมทผี่ า นมาไดระยะหนึง่ แลว สําหรับ
ฉบับนีก้ ระผมมีขา วสารทีจ่ ะมานําเรียนอยู 3 - 4 เรือ่ ง เรือ่ งแรกเกีย่ วกับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นความปลอดภั ย ของพี่ น  อ งโดยตรง โดยในป นี้
ทานนายกจักรวาล ตั้งประกอบ ไดจัดตั้งโครงการและงบประมาณ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โคมไฟฟ า แสงสว า งเป น หลอด LED รวม 10
กวาโครงการ ขณะนี้อยูในขั้นตอนการจัดจางตามระเบียบ ซึ่งเมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้นถนนตรอกซอยของพวกเราก็คงจะสวางไสว
สะดวกในการสัญจรยิง่ ขึน้ เรือ่ งทีส่ องเปนเรือ่ งทีต่ อ งขอความรวมมือ

3 แผนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง
R
S

ชาวบ้านสวนรวมใจ แยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
เชิญชวนชาวบ้านสวน คัดแยกขยะตามหลักการ 3ช หรือ 3Rs

ใช้น้อย (REDUCE)

การลดใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จําเป็นลงลดการก่อให้เกิดขยะ เช่น ใช้ถุงผ้าแทนการใช้
ถุงพลาสติก ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม งดการใช้กล่องโฟม

ใช้ซํ้า (REUSE)

การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนําสิ่ งของเครื่องใช้ มาใช้ซํ้า เช่น ใช้กระดาษสองหน้า
ใช้แก้วนํ้าส่ วนตัวสํ าหรับการซื้อเครื่องดื่ม บริจาคเสื้ อผ้าหรือหนังสื้ อให้ผู้อ่ืนแทนการนําไปทิ้ง

นํากลับมาใช้ใหม่ (RECYCLE)

ขยะทั่วไป

ใส่ ถุงดํา

ขยะรีไซเคิล

ใส่ ถุงใส

การนําสิ่ งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว ไปจัดการด้วยกระบวนการต่างๆ และนํามา
แปรรูปเป็นสิ่ งใหม่ เพื่ อนํากลับมาใช้ประโยชน์ เช่นการคัดแยกขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ
กระป๋องอลูมิเนียม ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร เศษผลไม้ นําไปหมักเป็นปุ๋ย

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ใกลเลือกตั้งใหญระดับประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(ส.ส.) เขามาทุกที ขอใหพี่นองชาวบานสวนที่มีสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้ง รวมกันไปใชสิทธิใชเสียงในวันอาทิตยที่ 24 มีนาคม
2562 ตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น. นี้นะครับ ในรอบนี้ ทุกทาน
มีสิทธิเลือกตัดสินใจเพียง 1 เดียววาจะเลือกคนที่รัก หรือเลือก
พรรคที่ใช เพื่อเปนการรักษาระบอบประชาธิปไตยใหคงอยูตอไป
ในประเทศไทยเรา และอยาลืมตรวจสอบรายชือ่ กอนไปใชสทิ ธิกนั
ทุกคนนะครับ
หนังสือพิมพ ที่นี่...บานสวน ฉบับนี้ไดเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนดานในเลมใหพี่นองประชาชนไดรับทราบ
โดยทัว่ กัน และขอเชิญพีน่ อ งประชาชนทุกทาน หากทานมีขอ คิดเห็น
หรือขอเสนอแนะใดใดที่ตองการใหเทศบาลนําไปแกไขปรับปรุง
หรือตองการรับทราบรายละเอียดเรื่องอื่นใด ทานสามารถแจง
เขามาไดตามชองทางที่เทศบาลไดจัดไว เชน เว็บไซตเทศบาล
www.bansuan.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท 1132 หากใชมอื ถือ
โทร. 038-184555 นะครับ หรือแจงมาทาง Facebook : เทศบาล
เมืองบานสวน หรือมาแจงไดที่สํานักงานเทศบาลเมืองบานสวน
หรื อ ผ า นประธานชุ ม ชนในชุ ม ชนของท า น ทุ ก ข อ แนะนํ า หรื อ
ขอรองเรียนรองทุกข เทศบาลพรอมจะนํามาเพื่อการแกไขไปสู
การพัฒนาบานสวนของเรา พบกันใหมฉบับหนา
สวัสดีครับ
ร ว มใจจากทุ ก ท า นเพื่ อ ให บ  า นเราเป น เมื อ งแห ง ความสุ ข
นามาทองเทีย่ ว ดวยการชวยกันงดการเผาเศษวัชพืช ลดการเกิดฝุน
และควัน ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของคนบานสวน
และผูมาเยี่ยมเยือนโดยตรง เรื่องที่สามเปนความกาวหนา
ไปสูระดับนานาชาติหรือสากลของเทศบาลเรา โดยในวันที่
31 มกราคม 2562 ที่ผานมา คณะผูแทนจากตางประเทศ
รวม 40 ทาน ไดคัดเลือกใหเทศบาลเมืองบานสวนเปนสถานที่
ดูงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยติดเตียง ซึ่งคณะดูงาน
ไดลงพื้นที่ไปศึกษาและฝกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนจริง จึงนับวา
กิจกรรมดานการดูแลและสงเสริมสุขภาพที่พวกเรารวมกันทํา
มาตลอดไดเปนที่ประจักษตอสาธารณชนระดับนานาประเทศ
ไปแลว และสุดทายก็คงจะขอเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกทาน
ไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกผูแ ทนราษฎร (ส.ส.) ทีจ่ ะเปนการเลือกตัง้
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ในวันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2562 ระหวางเวลา 8 โมงเชาถึง
5 โมงเย็น รักใครชอบใครพรรคไหนอยูใ นใจกากบาทบัตรใบเดียว
แลวพบกันฉบับหนาครับ ดวยความรัก เคารพและปรารถนาดี

คณะผูจัดทํา กองบรรณาธิการ
1. นายพิพัฒน โกสุมวัชราภรณ

รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล

2. นางนิตยา เจนทวีพรกุล

รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.สํานักคลัง

3. นางอัญชลี จันทรกรานต

หน.สํานักปลัดเทศบาล

4. นางสาวอรวี บุญกัลยา
5. นางขนิษฐา โพธิสินธุ
6. นางสาวเพ็ญประภา สําเภาแกว

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.กองการศึกษา
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

7. นางสาวสิรวี วงษบํารุงจิตร หน.ฝายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
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สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์
ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาล

โครงการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

งานปองกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดจัดโครงการรักปลอดภัย
อยาไวใจเอดส โดยมีการอบรมและจัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ใหกับนักเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองบานสวน จํานวน 250 คน เพื่อใหความรู ความเขาใจในสถานการณระบาด
ของโรคและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส สามารถถายทอดความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและผลกระทบจากโรคเอดสไดอยางถูกตอง โดยไดรับเกียรติจากนายชัยเดช ชิตวิเศษ
รองนายกเทศมนตรี และนายภาคิน อมตะฤทธิกุล หัวหนากิจกรรม พรอมทั้งบุคลากรจากสมาคม
ฟาสีรุงแหงประเทศไทย

งานสงเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดจัดโครงการพัฒนาศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมีสมาชิกศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เขารวมการอบรมและศึกษา
ดูงานทีศ่ นู ยพฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส งู อายุ องคการบริหารสวนตําบลยายชา จังหวัดนครปฐม ในวันที่
18 และ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เปดโอกาส
ใหผสู งู อายุไดรวมกลุม ในการจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพทีค่ รอบคลุมทุกมิติ ทัง้ ทางดานสุขภาพ
สังคม จิตใจและเศรษฐกิจ ยกระดับการจัดบริการและสวัสดิการทางสังคมในการคุมครอง สงเสริม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุแบบครบวงจร

ลงพื้ นที่ตรวจร้านอาหารในเขตเทศบาล
ในโครงการอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค

ฝึกทักษะให้เกิดความมั่นใจในการช่วยชีวิตเบื้องต้น
กับโครงการช่วยฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น ประจําปี 2562

เมือ่ วันที่ 8 – 18 มกราคม 2562 งานคุม ครองผูบ ริโภคและสุขาภิบาลอาหาร กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ตรวจรานอาหารและโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานสวน เพื่อตรวจ
คนหาเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย ที่อาจปนเปอนในอาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร มือผูสัมผัสอาหาร
และเพื่ อ เป น การเฝ า ระวั ง โรคระบบทางเดิ น อาหาร หรื อ โรคอาหารเป น พิ ษ และให ค วามรู 
เรื่องสุขาภิบาลอาหารแกประชาชนชาวบานสวน

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี
พรอมดวยคณะผูบ ริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ เขารวม
กิจกรรมโครงการชวยฟน คืนชีพเบือ้ งตน ประจําป 2562 มีการบรรยายเพือ่ เพิม่ ความรู ความเขาใจ
และฝกทักษะใหเกิดความมั่นใจ สามารถนําไปปฏิบัติชวยชีวิตเบื้องตนไดทันทวงทีและปลอดภัย
ชวยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ปองกันความพิการและชวยลดจํานวนผูเสียชีวิต โดยแบงเปน
2 รุน รุนละ 100 คน สําหรับรุนที่ 1 คือ แกนนําสุขภาพตําบลบานสวน รุนที่ 2 กลุมเปาหมาย
คือ คุณครู เจาหนาทีม่ ลู นิธิ ผูด แู ลผูป ว ย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานสวน โดยไดรบั เกียรติจาก
ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลชลบุรี ที่มาใหความรูในครั้งนี้
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สํารวจตูนํ้าหยอดเหรียญ

ตามโครงการสงเสริมสรางความปลอดภัย

ใหกับผูบริโภคนํ้าดื่ม/นํ้าแข็งตูนํ้าหยอดเหรียญในเขตเทศบาล

โครงการเรียนรูตลอดชีวิตในผูสูงวัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

งานสงเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ไดจดั โครงการเรียนรูต ลอดชีวติ ในผูส งู วัย
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ อยางยัง่ ยืน โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูด า นสุขภาพและทักษะตางๆ
ในการเรียนรู 24 สัปดาห แบงตามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานสวน 4 แหง จํานวน 220 คน
โดยมีโรงเรียนผูสูงอายุ ดังนี้
1. โรงเรียนผูสูงอายุบานหนองตะโก หมูที่ 1 2. โรงเรียนผูสูงอายุสํานักชีนารีวงศ หมูที่ 2
3. โรงเรียนผูสูงอายุ หมูที่ 8
4. โรงเรียนผูสูงอายุวัดชมภูแกว หมูที่ 6
ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กลุมงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสวน และผูม คี วามรูค วามสามารถในชุมชน
เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดแสดงศักยภาพมีการถายทอดภูมิความรูประสบการณที่สั่งสมใหแกผูอื่น
เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงคุณคาคูกับชุมชนและสังคมตอไป

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ไดออกตรวจตูน าํ้ หยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองบานสวน
เมื่อวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561 เพื่อตรวจสอบคุณภาพตูนํ้าหยอดเหรียญ ใหเกิดความสะอาด
ปราศจากเชือ้ โรคและสารปนเปอ นซึง่ เปนอันตรายตอผูบ ริโภค เปนการดําเนินการทีจ่ าํ เปนอยางยิง่
เพือ่ ทีจ่ ะใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานสวนไดบริโภคนํา้ ทีส่ ะอาดและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้

โครงการ ธนาคารขยะ
เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเปนเงิน

โครงการธนาคารขยะ
งานพัฒนาระบบฯ ฝายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรม
ขยะแลกแตม ตามโครงการธนาคารขยะ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีการรับซื้อ – ขาย
ขยะรีไซเคิลในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานสวน พรอมจัดตั้งธนาคารขยะ ประจําชุมชน
เพื่อสนับสนุนใหชุมชนดําเนินกิจกรรมสงเสริมการลด คัดแยก และใชประโยชนจากขยะในชุมชน
และยังไดเผยแพรความรูในการจัดการขยะมูลฝอยและเพิ่มมูลคาใหกับขยะอีกดวย

ประจําเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562

ลําดับที่

วัน เดือน ป

1.

6 มี.ค. 62

09.00 – 12.00 น. จุดรับซื้อ ศูนย ศสมช.ชุมชนบานสวนพัฒนา หมูที่ 4

2.

13 มี.ค. 62

09.00 – 12.00 น. จุดรับซื้อ ชุมชนโชคนําชัย หมูที่ 6

3.

20 มี.ค. 62

09.00 – 12.00 น. จุดรับซื้อ สี่แยกรานยายทิ้ง ชุมชนบานหวยทวน หมูที่ 3

4.

27 มี.ค. 62

09.00 – 12.00 น. จุดรับซื้อ หลังตลาดแมละมัยขางโลตัส หมูที่ 4

5.

3 เม.ย. 62

09.00 – 12.00 น. จุดรับซื้อ หนาบานประธานชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี หมูที่ 9

6.

10 เม.ย. 62

09.00 – 12.00 น. จุดรับซื้อ สํานักชีนารีวงศ หมูที่ 2

7.

24 เม.ย. 62

09.00 – 12.00 น. จุดรับซื้อ ศูนยขยะรีไซเคิลชุมชนพันสอง (ร12อ) หมูที่ 9

8.

1 พ.ค. 62

09.00 – 12.00 น. จุดรับซื้อ อูขางรถขางรานเย็นตาโฟโกวเกียว หมูที่ 2

9.

8 พ.ค. 62

09.00 – 12.00 น. จุดรับซื้อ ศูนย ศสมช. ชุมชนบานสวนพัฒนา หมูที่ 4

เวลา

สถานที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติม กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม โทร. 038-184555 ต่อ 5
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ชมรมคนพิการร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี

วันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
คณะกรรมการชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบานสวน รวมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี
ประจําป 2561ภายใตหัวขอการเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางเสมอภาค ทัว่ ถึง และเทาเทียม กลุม เปาหมาย ไดแก คนพิการ ผูด แู ลคนพิการ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จํานวน 700 คน

ประมวลภาพการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน

วั น จั น ทร ที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห อ งประชุ ม ยู ง รํ า แพน ชั้ น 5
อาคารอเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน กองทุนสวัสดิการชุมชน ไดเปดรับ
สมาชิกใหม รวมทั้งการรับจายเงินของสมาชิกรายเกา โดยมีผูสมัครสมาชิก
ในปนี้ทั้งหมด 139 คน จากเดิม 1,290 คน ซึ่งสมาชิกกองทุนดังกลาว
จะไดรบั สวัสดิการ จํานวน 8 ดาน ไดแก สวัสดิการการเกิด สวัสดิการการศึกษา
สวัสดิการการบวช สวัสดิการการเกณฑทหาร สวัสดิการการสรางครอบครัว
สวัสดิการผูสูงวัย สวัสดิการการเจ็บปวย และสวัสดิการการเสียชีวิต

ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
ในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

สร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประกอบอาชีพกับโครงการ
แบ่งปั นความฝันสร้างสรรค์อนาคต

เทศบาลฯ ไดจัดโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เมื่อวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองบานสวน เพื่อเพิ่มชองทาง
ในการประกอบอาชีพใหแกผูสูงอายุ สงเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เปนการสรางงาน
สรางรายไดใหแกผสู งู อายุ รวมทัง้ สงเสริมการรวมกลุม และใชเวลาวางของผูส งู อายุใหเกิดประโยชน
โดยจัดฝกอบรมอาชีพใหแกผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวน จํานวน
3 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน ดังนี้

หลักสูตรที่ 1
การทําเหรียญโปรยทาน
วันที่ 24 ธันวาคม 2561

หลักสูตรที่ 2
หลักสูตรการทําพานพุมจากธนบัตร
วันที่ 25 ธันวาคม 2561

หลักสูตรที่ 3
หลักสูตรการจัดดอกไมสําหรับงานพิธีตาง ๆ
วันที่ 26 ธันวาคม 2561

เทศบาลฯ ไดจดั โครงการแบงปนความฝนสรางสรรคอนาคต เพือ่ ใหเด็กและเยาวชนสามารถ
กําหนดเปาหมายทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเองได โดยมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการประกอบอาชีพ ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน ระบบการศึกษา โลกอาชีพ
ขอมูลเศรษฐกิจ สามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบการพิจารณา วางแผน และตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอและเลือกอาชีพไดอยางถูกตอง และเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติของตนเอง
รวมทั้งมีพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการประกอบอาชีพได โดยจัดโครงการฯ ระหวาง
วันที่ 7 – 8 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หองประชุมทําเนียบสืบสงวน
โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ)
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ผู้พิการที่ได้รับรางวัลคนพิการต้นแบบ
ระดับจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2561

นายไสว ปาโสม คนพิการทางการมองเห็น ไดรบั รางวัล
คนพิ ก ารต น แบบระดั บ จั ง หวั ด ชลบุ รี ประจํ า ป 2561
โดยเปนบุคคลทีม่ กี ารปรับตัวในการดําเนินชีวติ ปรับความคิด
และทัศนคติในการดําเนินชีวิต รวมทั้งไดมีการฝกทักษะ
ในการดําเนินชีวิตเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางปกติ นายไสว เริม่ เขารับการ ฝกทักษะในการดําเนินชีวติ
ที่ มู ล นิ ธิ ค อลฟ ล ด เ พื่ อ คนตาบอด ในพระราชู ป ถั ม ภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การฝกเดิน
ไมเทาขาว รวมทั้งการฝกนวด ซึ่งปจจุบันทําใหเขาสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางคนปกติ สามารถเดินทางไปทุกที่ไดดวย
ตนเอง ตลอดจนทําหนาที่หัวหนาครอบครัวที่ดี สามารถดูแล
ครอบครัวใหมคี วามสุขและมัน่ คง โดยเปดรานนวด ชือ่ ราน “ไสว”
ซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ ของบุ ค คลทั่ ว ไปและมี ผู  ม าใช บ ริ ก าร
มากมาย ปจจุบันนายไสว ดํารงตําแหนงรองประธานศูนย
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารเทศบาลเมื อ งบ า นสวน
และคณะกรรมการชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบานสวน
โดยไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากมาย เพื่อชวยเหลือสังคม
อาทิ การร ว มกั บ เทศบาลเมื อ งบ า นสวนลงเยี่ ย มบ า น
คนพิการเปนประจําทุกเดือน ใหความชวยเหลือในการฝกสอน
คนพิการทางการมองเห็นในชุมชนในการหัดเดินไมเทาขาว
ใหสามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางปกติ การฝกสอนนวดฟรี
ใหแกคนพิการทีส่ นใจ ใหบริการนวดฟรีเนือ่ งในโอกาสตาง ๆ
เปนตัวแทนในการใหความชวยเหลือคนพิการที่อยูในสภาวะ
ยากลําบากโดยรวมกับหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกคนพิการทางการเห็นใหสามารถใชชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมได

แนะนําคณะกรรมการชุมชนเมืองทอง
ที่แต่งตั้งใหม่

เทศบาลเมืองบานสวน ไดประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนเมืองทองชุดใหม แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2563
จากซายไปขวา

1. นางสุรีพร แสงจํารัส
ตําแหนง ฝายการคลัง
2. นางสาวยุพินย แซตั้ง
ตําแหนง ฝายการศึกษา
3. นางสาวมาลัย กุมภวรรณ
ตําแหนง ฝายพัฒนา
4. นางพุฒซอน ปทุมวรรณ
ตําแหนง ฝายสาธารณสุข
5. นางสายสุนีย ดีศรี
ตําแหนง เลขานุการ
6. นางสาวสมใจ สุขเกษมวิเศษ
ตําแหนง ประธานชุมชน
7. นางสาววรรณา ภิรมยพงศธร
ตําแหนง ฝายสวัสดิการสังคม
8. นายรุงศักดิ์ สุขเกษม
ตําแหนง รองประธานชุมชน
9. นายธนพัฒน จันทศร
ตําแหนง ฝายปกครองและปองกัน

โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการหวงใยใสใจคนพิการ ประจําป 2561 เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบานสวน เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของคนพิการ สรางขวัญและกําลังใจแกคนพิการใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมสรางแรงจูงใจ สรางเครือขายระหวางคนพิการ ชุมชนและสังคม
ในการนี้ ไดจดั ใหมกี ารบรรยายใหความรูเ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพของคนพิการแบบองครวม การอภิปราย
ของภาคีเครือขายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้ง กิจกรรมเสริมสรางพลังแกคนพิการ
ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คนพิการ ผูดูแลคนพิการ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 440 คน
โดยมีผูสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังนี้
1. ครอบครัวเกื้อกูลพิทักษ
จํานวน100,000 บาท
2. บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จํากัด
จํานวน 50,000 บาท
3. นายจักรวาล ตั้งประกอบ พรอมคณะ
จํานวน 25,000 บาท
4. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบานสวน
จํานวน 16,000 บาท
5. โรงเรียนสอนขับรถ ดี.ไดรฟเวอร ชลบุรี
จํานวน 10,000 บาท
6. หางหุนสวน เอสซีพี โมเดิรนเทรด
จํานวน 10,000 บาท
7. บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
จํานวน 10,000 บาท
8. บริษัท ทิพยภิรมย พร็อพเพอรตี้ จํากัด
จํานวน 10,000 บาท
9. บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
จํานวน 10,000 บาท
10. บริษัท พลังงานชลบุรี (ปมบางจาก - บายพาส) จํากัด จํานวน 5,000 บาท
11. คุณกิมหลี บุญเรือง
จํานวน 5,000 บาท
12. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
จํานวน 3,000 บาท
13. คุณนัยนา – คุณสุรพล วงษเกษม
จํานวน 3,000 บาท
14. คุณจิตติมา ไตรทิพยวรากุล
จํานวน 2,000 บาท
15. บริษัท เอก เรสซิเดนซ จํากัด
จํานวน 2,000 บาท
16. บริษัท โตโยตา นครชลบุรี จํากัด
สนับสนุนขาวสารรัชมงคลและนํ้าดื่ม
จํานวน 100 ชุด
17. คุณสมชาย สุขุมเสาวลักษณ สนับสนุนเสื้อ และไฟฉาย จํานวน 500 ชุด
18. บริษัท เอ็ม.จี.บี. เวิลดฟูด จํากัด สนับสนุนขนม
จํานวน 400 ชิน้

“โครงการบานสวนหวงใยใสใจผูสูงอายุ ประจําป 2562”
วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เปนตนไป ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบานสวน
ภายในงานพบกับกิจกรรม
การใหความรูสําหรับผูสูงอายุ
และมหกรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
การมอบรางวัลผูสูงอายุสุขภาพดี
รดน้ำขอพรผูสูงอายุ
บริการตัดผม ชาย - หญิง
บริการนวดผอนคลาย

คุณสมบัติผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถรวมกิจกรรมไดดวยตนเอง
เปนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวนเทานั้น
ผูสูงอายุที่สนใจเขารวมงาน กรุณาสงแบบตอบรับหรือแจงความประสงค
ไดที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานสวน (สำนักงานใหม) ถนนพระยาสัจจา

ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามวันและเวลาราชการ

ผูสูงอายุที่เขารวมงานตองลงทะเบียนพรอมบัตรประจําตัวประชาชน
ในระหวางเวลา 07.00 - 09.00 น. เทานั้น ณ โดมอเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน
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แผนที่แสดงจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด

CCTV

ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
จุดติดตั้งกล้องวงจรปิ ดระยะที่ 1
จุดติดตั้งกล้องวงจรปิ ดระยะที่ 2
จุดติดตั้งกล้องวงจรปิ ดระยะที่ 3
จุดติดตั้งกล้องวงจรปิ ดระยะที่ 4
จุดติดตั้งกล้องวงจรปิ ดระยะที่ 5
จุดติดตั้งกล้องวงจรปิ ดระยะที่ 6

ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

33. ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 13 (ใตทางยกระดับรถไฟ)
34. จุดกลับรถโรงเรียนสารสาสน ชลบุรี

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 2

จุดติดตั้งกล้องวงจ

ถนนสุขุมวิท

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 25
ซอยบานสวน - สุขุมวิท 17
ซอยบานสวนยามนิมิต
ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 10
ซอยบานสวน - ร.ร.เมรี่ 8
ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 8
ซอยบานสวน - ธีระบัณฑิต 5
ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 4 – 5
ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 16 (ม.บานสวนคูณ)
ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 9

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ซอยพงษทิพย
ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 37
ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 31
ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 25
ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 21
บานสวนซอย 9 (แยกโรงเรียนธารทิพยวิทยา)
ซอยบานสวน - หนองขางคอก 2 ซอย 2
ถนนเพชรบานสวน 7 (คอนโดลุมพินี)
หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหมู 5
ซอยอยูแลวรวย
ถนนพงษประเสริฐ ตัดกับ สุรณรงค

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

หนา ร.ร.บานสวนอุดมวิทยา
ซอยบานสวน - พงษประเสริฐ 10
หนา ปณ.พงษประเสริฐ 10
ซอยบานสวน - หนองขางคอก 6
บานสวนซอย 9 ตัด ถนนเพรชบานสวน
ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 19
ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 18
ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 20
ซอยบานสวน -เลี่ยงเมือง 22 (เขาวัดผาสุก)
แยกวัดผาสุการาม
แยกวัดใหมบานสวน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ซอยบานสวน - สุขุมวิท 25 (ซ.เรืองศุข)
สามแยกโรงเรียนชลพินิจพานิชยการ
ซอยสงวนวงศ ตัด ซอยเพชรรัตน
ซอยบานสวน - สุขุมวิท 18 (ซ.เมืองไทยประกันชีวิต)
แยกหมูบานแพร เพชร แกว
แยกโรงเรียนสุอารีวิทยา
หลังศาลเจาพอลิง
ซอยบานสวน – เศรษฐกิจ 16 ซอย 1 (ซ.ตนยาง)
ซอยบานสวน - สุขุมวิท 8 (ซ.โรงเรียนเพชรพิทยาคม)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ซอยบานสวน - สุขุมวิท
ซอยบานสวน - ศุขประ
ชุมชนดงตาล
ซอยบานสวน - ศุขประ
ซอยสุขบท
ซอยบานสวน - เขานอ
ซอยรังสี
ซอยบานสวน - ศุขประ
ซอยบานสวน - เขานอ
ซอยบานสวน - เลี่ยงเม
ซอยบานสวน - เลี่ยงเม
ทางเขาหมูบานรินรดา
ซอยบานสวน – เศรษฐ

ชุมชนบอนไก
ซอยเอไอเอ
ซอยขางโรงเรียนศุทธรัต
แยกเสรีชัย
ซอยบานสวน - สุขุมวิท
จุดกลับรถฝงปม ปตท.
ซอยบัวปูนปน
ซอยแมและเด็ก
ซอยบุญประทาน

9
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จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 4

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.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

บริเวณจุดกลับรถโรงเรียนชลพินิจพานิชยการ
กลางซอยเรืองสุข - ซอยดิษดล
ปากซอยเรืองสุข (ถนนสุขุมวิท)
ปากซอยโรงเรียนชลพินิจพานิชยการ (ถนนสุขุมวิท)
แยกไฟแดงโรงเรียน ชลชายฯ (ถนนสุขุมวิท)
แยกไฟแดงโรงเรียน ชลชายฯ (ถนนพระยาสัจจา)
แยกโบลิ่ง
แยกอุตุฯ วชิรปราการ
แยกบานสวน 11 ซอย 5 (ขางโลตัสเอ็กเพลส)
ปากซอยหมูบานพาศิริ ตัด สุขสําราญ
ซอยปากนําชัย 2 (แยกบานบึง)
ซอยบานสวน 11 (ขางรานเซเวน)
ปากทางเขาหมูบานสวนวิลล
สามแยกปาชาแขก
ตลาดกิ่งแกว
ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 5
ซอยเพชรบานสวน 2
ซอยเพชรบานสวน 8
แยกซอยเพชรบานสวน – ซอบบานสวนหนองขางคอก 6
ซอยเพชรบานสวน 19
ซอยนภาศรี
หนาศูนยดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน 1
ถนนสุรณรงค ตัด ซอยบานสวน – หนองขางคอก 1
หอพักฮั่งเปา
หนาที่ทําการบานกํานันวินัย
บริเวณทางแยกเขาหมูบานสวนวิลล 3
ซอยบานสวน - พงษประเสริฐ 6
บริเวณทางแยกเขาหมูบานกีรติ 5
ซอยบานสวน – พงษประเสริฐ 13
ปากซอยพูนสวัสดิ์
กลางซอยพูนสวัสดิ์
บริเวณทางแยกหลังโกลบอลเฮา
ตะวันออกเชียงกง
ปากซอยทุงสระ 3
กลางซอยทุงสระ 3
แยกทายซอยทุงสระ 3 (กอนถึงทางรถไฟ)
สุดเขตเทศบาล (ทุงสระ 3)
กลางซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 35
ปากซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 35
ปากซอยทางเขา สนง. กองชาง (แหงใหม)
ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 31
หมูบานแพรเพชรแกว
ทางโคง (บานเชาเสริมสุข)
บานพักตํารวจ

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 5

สุขุมวิท 2 (ซ.ศรีณรงค)
ศุขประยูร 13 (ซ.จินดา)

ศุขประยูร 21/1 (ดับเพลิงมาลัยทอง)

เขานอย 16 (ซ.เขานอยวิลลา)

ศุขประยูร 23 ซอย 3
เขานอย 2 (หนาซอยเขานอย)
เลี่ยงเมือง 5
เลี่ยงเมือง 9
นรดา (ใกลทางรถไฟ)
ศรษฐกิจ 30 (ซ.บานสวน 12)
วงจรปิดระยะที่ 3

ศุทธรัตน

สุขุมวิท 5
ปตท.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

หมูบานแฟรี่แลนด
กลางซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 30 (ซอย 12)
สุสานเตี้ยเฮี้ย
ปากซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 31
กลางซอยบานสวน – เศรษฐกิจ 31
บริเวณใตสะพานทางรถไฟ
กลางซอยโปษยานนท
หมูบานวราทรัพย
จุดกลับรถหนารานเซน ขาวตมปลา (ถนนสุขุมวิท)
หนาโรงเรียนเพชรวิทยา
ทางโคงโรงเรียนเพชรวิทยา
ซอยสุขุมวิท (ซอย 1)
ปากซอยสุขบท (หันหนาออกถนนศุขประยูร)
จุดกลับรถบริเวณปมเซลล (ถนนสุขุมวิท)
วงเวียนซอย 7
วัดธรรมนิมิต
ประตู 7 หนาคาย
ซอยอูฉลองชัย
ซอยเนินยายวาส
หนาโรงเรียนจั่นอนุสรณ
ทางเขาอนุบาลรมไม
ซอยเมืองไทย
หนาประปา
หนาทางเขาตึกนํ้า (ถนนสุขุมวิท)
กลางซอยบานสวน – สุขุมวิท 17 แยก 1
หนาโรคปอด (พระยาสัจจา)
ซอยชเลรมภ
ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 19 (ขาวตมตะวันออก)
ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 2 (ซอยทวีสุข)
จุดกลับรถหนารานพระยาสัจจาเฟอรนิเจอร
จุดกลับรถหนามัณฑนาคอนโด
กลางซอยเขานอย (ตรงขามรานถายเอกสาร)

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.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

กลางซอยบานสวน - สุขุมวิท 2 (ซอยตนโพธิ์)
ซอยบานสวน - สุขุมวิท 1
ซอยบานสวน - สุขุมวิท 2
ซอยบานสวน - สุขุมวิท 3
ซอยบานสวน - สุขุมวิท 5
ซอยบานสวน - สุขุมวิท 6
ปมเซลล (ขาง บ. AIA)
สามแยกกลางซอยรามาชูส
สี่แยกกลางซอยรามาชูส
ซอยบานสวน - ธีรบัณฑิต 4
ตรงขามหนาคายทหาร ประตู 7
ซอยบานสวน - ศุขประยูร 11
ซอยบานสวน - ศุขประยูร 9
ซอยบานสวน - ศุขประยูร 6
ซอยบานสวน - ศุขประยูร 8
ซอยเนินยายวาส
หมูบานทรัพยอนันต (ซ.ขนมจีน)
กลางเนินวัดธรรมนิมิตต
ซอยบานสวน - เขานอย 12 (ซ.เครือวัลย)
กลางซอยเขานอยวิลลา (เขานอย 16)
สามแยกบานสวน - เขานอย 20
ซอยรุงเรือง 15
ซอยบานสวน - เขานอย 18
ซอยบานสวน - เขานอย 19
วงเวียนเมงหุย
สามแยกสมพงษอพาทเมน
กลางซอยบานสวน - เขานอย 19
ซอยบานสวน - ศุขประยูร 23
บริเวณหนาบานกองทุนหมูบานศาลาคู
ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 7
ทางโคงศาลาคู
ซอยอินทรวราคม (ซ.ซังอี้)
สี่แยกกลางซอยรังสี
กลางซอยบานสวน - เศรษฐกิจ ซ.2
สามแยก ซ.บานสวน - เศรษฐกิจ ซ.3
ซอยบานสวน - สุขุมวิท 12
ซอยบานสวน - สุขุมวิท 14
ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 7

39. ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 9
40. ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 10 (ปากซ.เมรี่)
41. ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 12
42. หนาโรงพยาบาลเอกชล
43. จุดกลับรถหนาเรือนจําชาย
44. ปากซอยทางเขาชลบุรีสปอรตคลับ
45. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 1
46. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 5
47. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 7
48. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 9
49. กอนขึ้นสะพานตางระดับโรงเรียนชลชาย
50. ปากซอยบานสวน – พระยาสัจจา 11 (ขเรรมย)
51. หนาเกษตรจังหวัด
52. ปากซอยบานสวน - พระยาสัจจา 11 (จุดกลับรถ)
53. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 2
54. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 13
55. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 15
56. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 17
57. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 19
58. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 23
59. ปากซอยมุกหอม (ซ.บานสวน - สุขุมวิท 22)
60. หนาขนสงเกา
61. ซอยบานสวน - สุขุมวิท 12/1
62. กลางซอยบานสวน - หนองขางคอก 2 (สํานักชีนารีวงศ)
63. ซอยบานสวน - สุขุมวิท 20 (เมืองทอง)
64. ปากซอยเพชรบานสวน
65. สามแยกหมูบานพิมพพาภรณ
66. ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 17 (ซ.ซอกแซก)
67. กลางซอยซอกแซก
68. สามแยกรานตัดผมโอม (หลังเพชรสยาม)
69. ปากซอยรานตัดผมโอม (หลังเพชรสยาม)
70. หนาบานประธาน อ.ส.ม.บานสวนพัฒนา
71. ซอยบานสวน - เพชรสยาม 19 (สนามหญาเทียม)
72. ปากซอยบานสวนเกาเพชร ซ.3
73. ปากซอยเพชรบานสวน 15
74. สามแยกหนาหมูบานโมเดิลเฮาท
75. สามแยกหลังหมูบานโมเดิลเฮาท
76. สี่แยกบานสวน - เศรษฐกิจ 31
77. ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 34
78. ปากซอยหมูบานสัมพันธวิลลา (บานสวน - เศรษฐกิจ 18)
79. ซอยเปลื้องทุกข (บานสวน - เศรษฐกิจ 20)
80. หมูบานสัมพันธวิลา
81. ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 21
82. จุดกลับรถหนาโรงเรียนจั่นอนุสรณ
83. สุดซอยบานสวน - พระยาสัจจา 33
84. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 25
85. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 29 (ปากซอยฝนจางนางหาย)
86. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 4/2 (ขางรานอาหารโรจน)
87. จุดกลับรถหนาลิตเติลสาร
88. จุดกลับรถหนาเทศบาลใหม
89. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 33
90. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 35 (ขางรานอาปา)
91. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 6
92. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 8
93. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 10
94. ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 16
95. ปากซอยสุรณรงค
96. ซอยบานสวน - หนองขางคอก 2
97. ซอยบานสวน – สุขุมวิท 24
98. กอนขึ้นสะพานตางระดับ ถ.หนองขางคอก
99. ซอยบานสวน - หนองขางคอก 7
100. ซอยบานสวน - สุขุมวิท 15
101. ซอยบานสวน - สุขุมวิท 17
102. ซอยบานสวน - สุขุมวิท 21
103. ซอยบานสวน - สุขุมวิท 23
104. ซอยบานสวน - สุขุมวิท 25
105. ขางโรงเรียนบานสวนอุดม (คอสะพาน)
106. ซอยบานสวน - สุรณรงค 20 (ปากซอย บานเลขที่ 82/5)
107. ซอยบานสวน - สุรณรงค 14 (หมูบานพงษไพบูลย)
108. หลังศาลเจาแมกวนอิม (หลังโรงนํ้าแข็ง)
109. สะพานกลับรถ - สุรณรงค 20
110. ซอยบานสวน - พงษประเสริฐ 8
111. โคงคอสะพานบานสวน - เลี่ยงเมือง 31
112. ปากทางเขาสถานีรถไฟหนองขางคอก
113. สามแยกสถานีรถไฟหนองขางคอก
114. บริเวณหนาบานประธานชุมชนบานหนองตะโก
115. สามแยกบานสวน - หนองขางคอก 8
116. ปากซอยบานสวน - หนองขางคอก 8 แยก 3
117. กลางซอยบานสวน - หนองขางคอก 8 แยก 3
118. กลางซอยบานสวน - หนองขางคอก 13
119. ซอยบานสวน - หนองขางคอก 10
120. ซอยบานสวน - หนองขางคอก 11
121. ซอยบานสวน - หนองขางคอก 12
122. ซอยบานสวน - หนองขางคอก 13
123. ซอยบานสวน - หนองขางคอก 14

124. ทุงสระสาม
125. สามแยกเลี่ยงเมือง - หนองขางคอก
126. ซอยบานสวน - หนองขางคอก 27
127. จุดกลับรถหนาโรงไฟฟาหนองขางคอก
128. สามแยกกลางซอยบานสวน - หนองขางคอก 27
129. หนาบานประธานชุมชนบานหวยทวน
130. กลางซอยพงษประเสริฐ
131.ซอยบานสวน - หนองขางคอก 11
(หลัง ม.วราทรัพย 2)
132. ซอยบานสวน - หนองขางคอก11
จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 6

1. ทางโคงซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 8
2. หนาวัดใหมบานสวน
3. ทางโคงซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 18
(สามแยกซอยพอยาม)
4. ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง ๒๒ (ขางศรีนิยม)
5. ซอยบานสวน - หนองขางคอก ๒๒
6. บานสวน 9 ซอย 1
7. บานสวน 9 ซอย 9
8. เกาะกลางถนนโรงเรียนธารทิพย (ดานขวา)
9. เกาะกลางถนนโรงเรียนธารทิพย (ดานซาย)
10. หนาหมูบานรินรดา
11. ทางเขาสถานีรถไฟ (ฝงหนองขางคอก)
12. บานเกาเพชร ซอย 1
13. เพชรบานสวน 9 (ซอยตมถั่ว)
14. ซอยเพชรบานสวน 13
15. เกาะกลางถนนหนองขางคอกกอนขึ้นสะพานตางระดับ
16. จุดกลับรถใตสะพานตางระดับโรงเรียนชลชาย
17. จุดกลับรถใตสะพานตางระดับหนองขางคอก
18. หนาดับเพลิงบานสวน 1
19. ทางโคงหนาหมูบานศุภาลัยวิลล
20. แยกไฟแดงทุงสระหนารานดีสโตน
21. บานสวน - ทุงสระ 3 (สามแยกหองแถวนอง)
22. บานสวน - ทุงสระ 3 (ขางโรงงานทํายาง)
23. คอสะพานหนาอูเจริญผล
24. ดานหนาอาคารบานพักพนักงาน
25. หลังบูรพายนต
26. ซอยอยูแลวรวย (อูเกษม)
27. ปากซอยรางนํ้า
28. สํานักกองชางบานสันติภูมิ(ดานซาย)
29. สํานักกองชางบานสันติภูมิ(ดานขวา)
30. ดานหนาบานพักสันติภูมิ(ดานขวา)
31. ดานหนาบานพักสันติภูมิ(ดานซาย)
32. ดานหลังบานพักสันติภูมิอาคารใหม(ดานขวา)
33. ดานหลังบานพักสันติภูมิอาคารใหม(ดานซาย)
34. ซอย 11 ตรงขามรานยาเภสัชบานสวน
35. หนาโรงเรียนสุวรรณวิทยาคาร
36. หนาหมูบานสวัสดี
37. วงเวียนหนาเมืองไทยประกันชีวิต
38. สามแยกปากซอยเพชรบานสวน 8
39. ทางโคงศาลเจามูลนิธิอมรทวีธรรม(หลังลุมพินี)
40. สามแยกหลังเมืองทอง
41. ปากซอยเพชรบานสวน 11
42. ที่ออกกําลังกายหลังไตรคุณธรรม
43. ปากซอย 9
44. ปากซอยบานสวนเมรี่ 1
45. สามแยกถนนโรงเรียนเมรี่
46. สามแยกเศรษฐกิจ 10 ซอย 5
47. ปากซอยบานสวน - ธีรบัณฑิต 6 ซอย 5
48. ปากซอยธีรบัณฑิต 6 ซอย 1
49. ปากซอยบานสวน - ธีรบัณฑิต 6 ซอย 7
50. หนาสมาคมจี่ฮงเกาะ
51. สามแยกธีรบัณฑิต 6 ซอย 5
52. ทางโคงบานสวน 9 ซอย 1
53. ปากทางเขาหมูบานกีรติ (หนาบานเลขที่ 18/40)
54. หนารานคริสจักรชัยชนะ(บานสวนคูณ)
55. หนาหมูบานสวนคูณ
56. ปากทางเขาวัดชมพูแกว
57. บริเวณเกาะกลางถนนบายพาสหนารานเบาะ
58. บริเวณซอยบานสวน-เลี่ยงเมือง 14
59. สามแยกศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงที่ 2
60. สามแยกทางเขาบานพักตํารวจ
61. ทางโคงบานสวน - ศุขประยูร 13
62. สามแยกกลางซอยบานสวน - ศุขประยูร 17 ปากซอยที่ 2
63. สามแยกโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต
64. ปากซอยบานสวน - ศุขประยูร 10
65. หนาศูนยเด็กเล็กบานสวนแหงที่ 2
66. หนาคริสตจักรชลบุรี
67. หนารานเกาเหลาเลือดหมู
68. กอนถึงทางรถไฟศูนยอนามัยที่ 3 (แมและเด็ก)
รวมจุดติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
ระยะที่ 1 - 6 ทั้งหมด 341 จุด
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ศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลเมืองบานสวนเพื่อบริการประชาชน

ระเบียบเทศบาลเมืองบานสวน วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลเมืองบานสวน พ.ศ. 2561
1. การขอตรวจดู
การขอข้อมูลข่าวสาร
และการอนุญาต

1.1 ให ศู น ยขอมูลขา วสารจะทํา สมุด ทะเบี ย น สํ า หรั บ
ผูเขาตรวจดูขอมูลขาวสารที่ตั้งแสดงไว ทั้งนี้เพื่อเปนหลักฐาน
ของทางราชการ
1.2 การขอสําเนาขอมูลขาวสาร ขอสําเนาขอมูลขาวสาร
มีคํารับรองถูกตอง ใหยื่นคําขอเปนหนังสือตามแบบที่เทศบาล
กําหนด ตอเจาหนาที่ของศูนยขอมูลขาวสาร หรือเขียนขึ้นเอง
โดยใหระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่เขาใจไดตาม
สมควร
ให เ จ า หน า ที่ซึ่งไดรับคําขอตรวจสอบว า ข อ มู ล ข า วสาร
ตามคํ า ขอนั้ น เป น ข อ มู ล ข า วสารที่ อ ยู  ใ นความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลศูนยขอมูลขาวสารหรืออยูในความครอบครอง
หรื อ ผู  คุ ม ดู แ ลของหน ว ยงานใดในเทศบาลหรื อ หน ว ยงาน
นอกสังกัดอืน่ ใด หากเปนขอมูลขาวสาร และอยูใ นความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของศูนยขอ มูลขาวสารใหเจาหนาทีป่ ระจําศูนยขอ มูล
ขาวสารซึง่ เปนพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั กิ าร
หรือประเภททัว่ ไป ระดับชํานาญงาน ขึน้ ไปหรือเทียบเทา เปนผูล งนาม
ในสําเนาทีม่ คี าํ รับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร โดยลงลายมือชือ่
พรอมทั้ง ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงตลอดจน วัน เดือน ป
ใหชัดเจน ทั้งนี้ใหรับรองตามจํานวนผูที่ยื่นขอใหรับรอง
1.3 ในกรณีขอตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาทีม่ คี าํ รับรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสารอื่น ซึ่งในความครอบครองหรือควบคุม
ดูแลของหนวยงานในเทศบาล ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอเสนอเรื่อง
ไปยังหนวยงานนั้น พรอมทั้งแนะนําใหผูยื่นขอไดประสานกับ
หนวยงานนั้นโดยตรงดวยหากประสงค
กรณี ที่ ต อ งมีการรับรองความถูกตองของสํ า เนาเอกสาร
ให หั ว หน า หน ว ยงานในสั ง กั ด หรื อ ผู  ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
เปนผูพิจารณาอนุญาต ใหพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป

หรือเทียบเทา เปนผูลงนามรับรอง
ความถู ก ต อ งของข อ มู ล ข า วสาร
เวนแตขอมูลขาวสารนั้นเปนขอมูล
ข า วสารลั บ ซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การ
ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการ
รักษาความลับของราชการ
กรณี ที่ ไ ม อ าจวิ นิ จ ฉั ย ได ว  า
ข อ มู ล ข า วสารที่ มี คํ า ขอนั้ น เป น
ข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป ด เผยได ห รื อ
ไม ใ ห หั ว หน า หน ว ยงานในสั ง กั ด
เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะ
กรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตอไป
1.4 กรณีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้น กระทบถึง
ประโยชนไดเสียของผูใดใหหนวยงานนั้นแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
โดยมิชักชา เพื่อใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคานภายในเวลาที่กําหนด
ไวในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
1.5 กรณีมคี าํ สัง่ มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใด ใหแจง
คําสัง่ พรอมเหตุผลใหผยู นื่ ขอทราบพรอมแจงใหผยู นื่ ขอทราบ ถึงสิทธิ
และระยะเวลาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตดังกลาวตอคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดวย
1.6 ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหหนวยงานในสังกัด
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนที่
เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยรอบคอบ
1.7 ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาํ หนดวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับขอมูลขาวสารนัน้ ไวเปนพิเศษ
การขอขอมูลขาวสารและการขออนุญาตจะตองปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
1.8 การเรี ย กค า ธรรมเนี ย ม การทํ า สํ า เนาที่ มี คํ า รั บ รอง
ถู ก ต อ งของข อ มู ล ข า วสารของราชการ ให เ ป น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม

2. กําหนดระยะเวลา
2.1 การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอใหดําเนินการใหบริการ ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
การใหบริการชอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองความถูกตองของขอมูลขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสาร ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันทําการทีไ่ ดมคี าํ ขอนัน้ เวนแตมเี หตุอนั สมควร แตตอ งแจงวันดําเนินการแลวเสร็จใหผขู อขอมูลทราบดวย
การใหบริการขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงาน
ในสังกัด ใหหนวยงานในสังกัดที่มีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดหาใหไดจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็วหรือภายในวันที่มีคําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควรแตตองแจงกําหนดวันดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลทราบดวย
ในกรณีที่มีขอมูลขาวสารที่ขอจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
15 วัน ตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลขาวสารทราบดวย

3. สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบ้านสวน
ตัง
้ อยู่ที่ ชัน
้ 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน
เลขที่ 999 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 184555 ให้บริการในวัน - เวลา ราชการ
หรือทางเว็บไซต์ www.bansuan.go.th

พ.ศ. 2542 เรือ่ งการเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนา
ที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการตามอัตรา
ทายระเบียบนี้
***รายไดจากคาธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ ใหเปนรายไดของ
เทศบาลเมืองบานสวน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
เทศบาลเมืองบานสวน

ขอเชิญเข้าร่วม

การประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดําเนินงาน
ในรอบปีท่ผ
ี ่านมา ณ ห้องประชุมยูงรําแพน ชั้น 5
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม 038 - 184555 ต่อ 8

11

ฉบับธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
นวมินทรเกงกลา ปดตาวัดปาลือไกล พระใหญวัดธรรม เดนลํ้าเขามยุรา รักษปาชายเลน www.bansuan.go.th

กําหนดหน่วยเลือกตัง
้ และทีเ่ ลือกตัง
้
ในการเลือกตัง
้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็ นวันเลือกตัง
้ ทัว
่ ไป จังหวัดชลบุรี ปี 2562

หนวยเลือกตั้งเขตตําบลหนองรี (เขต 1 เทศบาลเมืองบานสวน)

หนวยเลือกตั้งที่ 20 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 127 ถึงบานเลขที่ 245/15 หมูที่ 3
หนวยเลือกตั้งที่ 1 ไดแก ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงค (เล็ก) โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา
บานเลขที่ 7 ถึงบานเลขที่ 99/18 หมูที่ 1
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 728 ราย
บานเลขที่ 44/3 ถึงบานเลขที่ 63 หมูที่ 3
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
21
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก บริเวณพื้นที่วางตลาดนัดซอย 12 (เต็นท)
บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 29/30 หมูที่ 4
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 879 ราย
เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
หนวยเลือกตั้งเขตตําบลหนองขางคอก (เขต 1 เทศบาลเมืองบานสวน)
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 387 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 2 ไดแก ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
22
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 82 หมูที่ 1
บานเลขที่ 29/31 ถึงบานเลขที่ 51/16 หมูที่ 4
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารอเนกประสงควิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
ทีเ่ ลือกตัง้ ไดแก ตึกอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธรจังหวัดชลบุรี
บริหารธุรกิจกรุงเทพฯ ชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 676 ราย
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 502 ราย
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
23
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
หนวยเลือกตั้งที่ 3 ไดแก ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 51/17 ถึงบานเลขที่ 110 หมูที่ 4
บานเลขที่ 33 ถึงบานเลขที่ 72 หมูที่ 4
ที่เลือกตั้ง ไดแก มูลนิธิอมรทวีธรรม (โรงเจหลังบริษัทไทยสมุทรประกันภัย)
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารอเนกประสงควิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 684 ราย
บริหารธุรกิจกรุงเทพฯ ชลบุรี
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
24
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 884 ราย
บานเลขที่ 110/1 ถึงบานเลขที่ 239/22 หมูที่ 4
หนวยเลือกตั้งเขตตําบลบานสวน (เขต 2 เทศบาลเมืองบานสวน)
ที่เลือกตั้ง ไดแก มูลนิธิอมรทวีธรรม (โรงเจหลังบริษัทไทยสมุทรประกันภัย)
หนวยเลือกตั้งที่ 1 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 785 ราย
บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 30 หมูที่ 1
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
25
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานหนองตะโก
บานเลขที่ 239/23 ถึงบานเลขที่ 351/4 หมูที่ 4
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 892 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก มูลนิธิอมรทวีธรรม (โรงเจหลังบริษัทไทยสมุทรประกันภัย)
หนวยเลือกตั้งที่ 2 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 990 ราย
บานเลขที่ 30/1 ถึงบานเลขที่ 60 หมูที่ 1
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
26
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานหนองตะโก
บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 99/5 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 895 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก โถงนํ้าตกโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
หนวยเลือกตั้งที่ 3 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 428 ราย
บานเลขที่ 60/1 ถึงบานเลขที่ 99/197 หมูที่ 1
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
27
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานหนองตะโก
บานเลขที่ 99/6 ถึงบานเลขที่ 125/5 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 860 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก โถงนํ้าตกโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
หนวยเลือกตั้งที่ 4 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 894 ราย
บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 22/66 หมูที่ 2
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
28
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน
บานเลขที่ 310/1 ถึงบานเลขที่ 349/53 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 991 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงอาหารโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
หนวยเลือกตั้งที่ 5 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 524 ราย
บานเลขที่ 22/67 ถึงบานเลขที่ 26 หมูที่ 2
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
29
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน
บานเลขที่ 349/54 ถึงบานเลขที่ 403/4 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 988 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงอาหารโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
หนวยเลือกตั้งที่ 6 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 467 ราย
บานเลขที่ 26/1 ถึงบานเลขที่ 31/8 หมูที่ 2
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
30
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน
บานเลขที่ 158/4 ถึงบานเลขที่ 202/21 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 902 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบานสวน หมูที่ 5
หนวยเลือกตั้งที่ 7 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 910 ราย
บานเลขที่ 31/9 ถึงบานเลขที่ 59/6 หมูที่ 2
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
31
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน
บานเลขที่ 202/22 ถึงบานเลขที่ 228/6 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 941 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมพุทธสงเคราะห (ซีเกาะ)
หนวยเลือกตั้งที่ 8 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,072 ราย
บานเลขที่ 59/7 ถึงบานเลขที่ 68/289 หมูที่ 2
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
32
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน
บานเลขที่ 228/7 ถึงบานเลขที่ 267 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 919 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงคโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
หนวยเลือกตั้งที่ 9 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 450 ราย
บานเลขที่ 69 ถึงบานเลขที่ 92 หมูที่ 2
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
33
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารโภชนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
บานเลขที่ 267/1 ถึงบานเลขที่ 310 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 647 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงคโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
หนวยเลือกตั้งที่ 10 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 307 ราย
บานเลขที่ 92/1 ถึงบานเลขที่ 121/48 หมูที่ 2
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
34
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
ที่บานเลขที่ 125/6 ถึงบานเลขที่ 158/3 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 706 ราย
เลือกตั้ง ไดแก สมาคมพุทธสงเคราะห (ซีเกาะ)
หนวยเลือกตั้งที่ 11 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 495 ราย
บานเลขที่ 121/49 ถึงบานเลขที่ 333/123 หมูที่ 2
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
35
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
บานเลขที่ 403/5 ถึงบานเลขที่ 418 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 969 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมพุทธสงเคราะห (ซีเกาะ)
หนวยเลือกตั้งที่ 12 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 667 ราย
บานเลขที่ 47/1 ถึงบานเลขที่ 83/50 หมูที่ 3
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
36
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
บานเลขที่ 418/1 ถึงบานเลขที่ 466/22 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,043 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมไตรคุณธรรม (ซําเต็กไท)
หนวยเลือกตั้งที่ 13 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 516 ราย
บานเลขที่ 83/51 ถึงบานเลขที่ 99/150 หมูที่ 3
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
37
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
บานเลขที่ 466/23 ถึงบานเลขที่ 515/10 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,049 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมไตรคุณธรรม (ซําเต็กไท)
หนวยเลือกตั้งที่ 14 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 464 ราย
บานเลขที่ 99/151 ถึงบานเลขที่ 126/556 หมูที่ 3
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
ง
้
ที
่
38
ได
แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
บานเลขที่ 515/11 ถึงบานเลขที่ 524/101 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,024 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมไตรคุณธรรม (ซําเต็กไท)
หนวยเลือกตั้งที่ 15 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 643 ราย
บานเลขที่ 245/16 ถึงบานเลขที่ 999/9 หมูที่ 3
หน
ว
ยเลื
อ
กตั
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แก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
บานเลขที่ 524/102 ถึงบานเลขที่ 555/5 หมูที่ 5
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 995 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมไตรคุณธรรม (ซําเต็กไท)
หนวยเลือกตั้งที่ 16 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 567 ราย
บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 9/38 หมูที่ 3 ถึงบานเลขที่ 1001หมูที่ 3
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ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงค (เล็ก) โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา
บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 12/188 หมูที่ 6
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 953 ราย
บานเลขที่ 9809 ถึงบานเลขที่ 9809 หมูที่ 6
หนวยเลือกตั้งที่ 17 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารรมสนนฤมิตโรงเรียนบานสวนจั่นอนุสรณ
บานเลขที่ 9/39 ถึงบานเลขที่ 16/20 หมูที่ 3
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 773 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงค (เล็ก) โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา
หนวยเลือกตั้งที่ 41 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 996 ราย
บานเลขที่ 12/189 ถึงบานเลขที่ 18/32 หมูที่ 6
หนวยเลือกตั้งที่ 18 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารรมสนนฤมิตโรงเรียนบานสวนจั่นอนุสรณ
บานเลขที่ 16/21 ถึงบานเลขที่ 31/22 หมูที่ 3
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 791 ราย
ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงค (เล็ก) โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา
หนวยเลือกตั้งที่ 42 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 922 ราย
บานเลขที่ 18/33 ถึงบานเลขที่ 20/348 หมูที่ 6
หนวยเลือกตั้งที่ 19 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารรมสนนฤมิตโรงเรียนบานสวนจั่นอนุสรณ
บานเลขที่ 31/23 ถึงบานเลขที่ 47 หมูที่ 3
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 882 ราย
เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงค (เล็ก) โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 782 ราย

หนวยเลือกตั้งที่ 43 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 20/349 ถึงบานเลขที่ 43/2 หมูที่ 6
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารรมสนนฤมิตโรงเรียนบานสวนจั่นอนุสรณ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 759 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 44 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 43/3 ถึงบานเลขที่ 170/49 หมูที่ 6
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารรมสนนฤมิตโรงเรียนบานสวนจั่นอนุสรณ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 956 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 45 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 39/179 หมูที่ 7
ที่เลือกตั้ง ไดแก ลานกีฬาหมูบานพิมพาภรณ 2 (เต็นท)
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,057 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 46 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 39/180 ถึงบานเลขที่ 99/375 หมูที่ 7
ที่เลือกตั้ง ไดแก ลานกีฬาหมูบานพิมพาภรณ 2 (เต็นท)
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 999 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 47 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 21/36 หมูที่ 8
ที่เลือกตั้ง ไดแก สํานักสงฆเขานอย
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 785 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 48 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 21/37 ถึงบานเลขที่ 34/10 หมูที่ 8
เลือกตั้ง ไดแก สํานักสงฆเขานอย
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 645 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 49 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 34/11 ถึงบานเลขที่ 101/164 หมูที่ 8
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคาร 5 ชั้น ที่พักอาศัยขาราชการตํารวจกองบังคับการตํารวจภูธรภาค 2
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,012 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 50 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 102/1 ถึงบานเลขที่ 223/52 หมูที่ 8
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคาร 5 ชั้น ที่พักอาศัยขาราชการตํารวจกองบังคับการตํารวจภูธรภาค 2
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 674 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 51 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 223/53 ถึงบานเลขที่ 412 หมูที่ 8
ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคาร 5 ชั้น ที่พักอาศัยขาราชการตํารวจ กองบังคับการตํารวจภูธรภาค 2
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 953 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 52 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 102 ถึงบานเลขที่ 102 หมูที่ 8
เลือกตั้ง ไดแก ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค2
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,101 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 53 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 42 หมูที่ 9
เลือกตั้ง ไดแก อาคารเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 607 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 54 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 42/1 ถึงบานเลขที่ 104 หมูที่ 9
เลือกตั้ง ไดแก อาคารเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 539 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 55 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 163/3 ถึงบานเลขที่ 172/29 หมูที่ 3
เลือกตั้ง ไดแก อาคารเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 512 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 56 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 172/30 ถึงบานเลขที่ 202/17 หมูที่ 9
เลือกตั้ง ไดแก อาคารเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 479 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 57 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 202/18 ถึงบานเลขที่ 300/26 หมูที่ 9
เลือกตั้ง ไดแก อาคารเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 562 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 58 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 104/1 ถึงบานเลขที่ 163/2 หมูที่ 9
เลือกตั้ง ไดแก โรงเรียนศุทธรัตนวัฒนาลัย
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 524 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 59 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 300/27 ถึงบานเลขที่ 302/378 หมูที่ 9
เลือกตั้ง ไดแก โรงอาหารโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 759 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 60 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 302/379 ถึงบานเลขที่ 303/4 หมูที่ 9
เลือกตั้ง ไดแก โรงอาหารโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 783 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 61 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 303/5 ถึงบานเลขที่ 304 หมูที่ 9
เลือกตั้ง ไดแก อาคารอเนกประสงคโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 289 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 62 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 304/1 ถึงบานเลขที่ 305/30 หมูที่ 9
เลือกตั้ง ไดแก สมาคมพุทธเมตตาชลบุรี (เต็นท)
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 472 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 63 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 305/31 ถึงบานเลขที่ 306/1 หมูที่ 9
เลือกตั้ง ไดแก สมาคมพุทธเมตตาชลบุรี (เต็นท)
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 369 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 64 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 306/2 ถึงบานเลขที่ 518/98 หมูที่ 9
เลือกตั้ง ไดแก สมาคมพุทธเมตตาชลบุรี (เต็นท)
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 541 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 65 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 57 หมูที่ 10
เลือกตั้ง ไดแก อาคารเรียนโรงเรียนเมืองชลพิทยา
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,010 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 66 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
บานเลขที่ 57/1 ถึงบานเลขที่ 518/9 หมูที่ 10
เลือกตั้ง ไดแก อาคารเรียนโรงเรียนเมืองชลพิทยา
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 943 ราย
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รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างปรับปรุงเร่งด่วน
เพื่ อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตบ้านสวน
โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายนํ้าประปา
บริเวณซอยสาธารณประโยชน์ แยกจากซอยบานสวน - เลีย่ งเมือง 10 ขางบานเลขที่ 43/1

บริเวณซอยสาธารณประโยชน์

แยกจากซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 10 ขางโรงงานสแตนเลส
หมูที่ 10 ตําบลบานสวน ในวงเงินงบประมาณ 189,500 บาท บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้ วางทอ
PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาวประมาณ 343 เมตร
ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการกอสรางปรับปรุง

หมูที่ 10 ตําบลบานสวน ในวงเงินงบประมาณ 242,000 บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้ วางทอ PE
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการกอสรางปรับปรุง

บริเวณซอยสาธารณประโยชน์

บริเวณซอยสาธารณะ ขางบานเลขที่ 555/5 หมูที่ 2 ตําบลบานสวน ในวงเงินงบประมาณ

แยกจากซอยบานสวน – เลี่ยงเมือง 6 ขางบานเลขที่ 57
หมูที่ 10 ตําบลบานสวน ในวงเงินงบประมาณ 107,000 บาท โดยมีปริมาณงานดังตอไปนี้
วางทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาวประมาณ 106 เมตร
ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการกอสรางปรับปรุง

345,300 บาท โดยมีปริมาณดังนี้ วางทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร PN 6
(Class 100) ความยาวประมาณ 546 เมตร ซึง่ ในขณะนีอ้ ยูร ะหวางการดําเนินการกอสรางปรับปรุง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ้าเปิด คสล. ห้วยยายเจ๋ง

บริเวณซอยบานสวน – เศรษฐกิจ 30 (หมูบานเพชรวิลลา) ถึงรางระบายนํ้าเดิม หมูที่ 6
ตําบลบานสวน โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ กอสรางปรับปรุงรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 27.75 เมตร ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ

(จุดเริ่มตน บายพาส ถึงถนนบานสวน 11) หมูที่ 1 ตําบลบานสวน ในวงเงินงบประมาณ
12,536,800 บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้ กอสรางปรับปรุงรางระบายนํ้าเปด คสล. ชวงที่ 1
ถนนบายพาสถึงเขตทางรถไฟ กวาง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลึก 2.00 – 2.50
เมตร ชวงที่ 2 เขตทางรถไฟถึงถนนบานสวน 11 กวาง 4.80 – 6.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร
ลึก 2.00 - 2.50 เมตร ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการกอสรางปรับปรุง

โครงการก่อสร้างวางท่อรางระบายนํ้าเหลี่ยม คสล.
พร้อมซ่อมผิวจราจร คสล.
ซอยหนองขางคอก 1หมูที่ 4 ตําบลหนองขางคอก ในวงเงินงบประมาณ 1,577,000 บาท
วงเงินคากอสรางตามสัญญาจาง1,387,760 บาท (เงินรายได) โดยมีปริมาณงานดังนี้ วางทอ
ระบายนํา้ เหลีย่ ม คสล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร (ภายใน) ยาวไมนอ ยกวา 116.00 เมตร มีฝาเหล็กหลอ
ทุกระยะไมเกิน 15 เมตร (จํานวนฝาเหล็กหลอไมนอยกวา 10 ฝา) และซอมผิวจราจร คสล.
หนา 0.15 เมตร ยาวไมนอยกวา 116.00 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 427 ตารางเมตร
โดยไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ้าเปิด คสล. ห้วยทวน
ตัง้ แตสขุ มุ วิท – ถนนพงษประเสริฐ หมูท ี่ 3 ตําบลบานสวน ในวงเงินงบประมาณ 8,890,000 บาท
โดยมีปริมาณงานดังนี้ กอสรางปรับปรุงรางระบายนํา้ เปด คสล. กวาง 4.00 – 9.50 เมตร ยาว 326.00
เมตร ลึก 2.50 เมตร โดยไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
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รายละเอียดรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายรับ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ภาษีจัดสรร
57,176,562.13, 56%

ขอมูลการจัดเก็บรายได ประจําปงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินอุดหนุนทั่วไป
40,213,638.00, 39%

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค
139,047.09, 0%

ภาษีโรงเรือน

ภาษีปาย

ภาษีทองที่

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- , 0%
ภาษีอากร
1,822,538.87, 2%
คาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต
1,562,643.00, 2%
รายไดจากทรัพยสิน
210,832.76, 0%

จํานวนเงิน

รายไดเบ็ดเตล็ด
678,870.00, 1%

จํานวนราย
61

รายไดจากทุน
- , 0%

ภาษีโรงเรือน

รายจ่าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
คาครุภัณฑ
- , 0%
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- , 0%

เงินเดือนฝายการเมือง
1,088,636.00, 2%
เงินเดือนขาราชการ
4,380,106.45, 10%
คาจางประจํา
294,300.00, 1%
คาจางพนักงานจาง
11,215,911.60, 26%
คาตอบแทน
85,476.00, 0%
คาใชสอย
1,661,927.66, 4%
คาวัสดุ
898,293.68, 4%

งบกลาง
13,190,342.54, 30%
รายจายอื่น
- , 0%

คาสาธารณูปโภค
753,633.96, 2%
เงินอุดหนุน
9,824,449.31, 23%

26
ภาษีปาย

27
ภาษีทองที่

9,081
คาธรรมเนียมเก็บขยะ
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วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562
จัดโดย เทศบาลเมืองบ้านสวน

เทศบาลจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562
เมื่ อ วั น เสาร ที่ 12 มกราคม 2562 ป นี้ เ ทศบาลจั ด งานขึ้ น ที่
โดมอเนกประสงค เ ทศบาลเมื อ งบ า นสวน โดยมี น ายจั ก รวาล
ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี นายชัยเดช ชิตวิเศษ และ นายมนัส
เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี พรอมดวยคณะผูบ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และหัวหนาสวนราชการ เขารวมพิธีเปดงานวันเด็กในปนี้ ภายในงาน
มีซุมกิจกรรมแจกของรางวัลตาง ๆ มากมาย ทั้งจากหนวยงาน
ของเทศบาลเองที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเป น ซุ  ม ต า งๆ อาทิ เกม
“Sport Kids” เกม“ขยะเสี่ยงทาย เกม “สอยดาว” เกม “บอลหรรษา”
เกม “ตอจิก๊ ซอว + ปาเปา” เกม “โยนโบวลงิ่ ” ทีท่ าํ ใหเด็กๆ สนุกสนาน
กันใหญ นอกจากเกมกาลละเลนของเทศบาลแลว เรายังมีซมุ กิจกรรม
ที่ไดรับ ความร วมมือจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ ให
ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเด็กๆ ชาวบานสวน
ไดมีความสุข ไดรับความรู และยังไดของรางวัลกลับบานถือติดมือ
กันไปอี ก ด วย ซุ  ม อาหารและเครื่องดื่มมากมายมี พ ร อมภายใน
งานใหกับผูปกครองและบรรดาเด็ก ๆ ที่มารวมงานไดอยางเต็มที่

เรียกไดวา อิม่ ใจกับความสนุก อิม่ ใจกับรอยยิม้ ยังอิม่ ทองดวยอาหาร
อร อ ยๆ อี ก ด ว ย นอกจากกิ จ กรรมแล ว ยั ง มี ก ารแสดงบนเวที
ของนักเรียนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบานสวน
ที่เปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดมีโอกาสกลาแสดงออก และใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน และการแสดงมายากลทีไ่ ดรบั ความสนใจเปนอยางมาก
บัตรเขารวมงานยังไดลงทะเบียนรวมลุนรับรางวัลมากมายจาก
ผูส นับสนุน กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ เปนกิจกรรมทีเ่ ทศบาลเมือง
บานสวนจัดขึ้นทุก ๆ ป และในป 2562 นี้ มีผูสนใจเขารวมกิจกรรม
กวา 2,600 คน
ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ครอบครัวเกื้อกูลพิ ทักษ์
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จํากัด
บริษัท พี พีพี บ้านสวนแลนด์ จํากัด
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
นายอันน์นุพันธ์ นิลเทศ

หน่วยงานผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม

1. ชุมชนหมู 5 บานสวน
2. ชุมชนอยูสบาย
3. ชุมชนหนองกระทุม + ชุมชนบานสวนหนองขางคอกสามัคคี
4. ชุมชนวัดใหมบานสวน
5. ชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี
6. ชุมชนเพชรวิลลา
7. คุณรัตนาภรณและเพื่อนๆ
8. บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จํากัด
9. กลุมสุภาพบุรุษเทศบาลเมืองบานสวน
10. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบานสวน (ออมวันละบาท)
11. กลุมแมบานเกษตรกรตําบลบานสวน
12. คุณพศิน กุลธนโรจน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานสวน
13. บริษัท เอ็ม.จี.บี เวิลดฟูด จํากัด
14. รานโปเตโตไทม
15. โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ)
16. บริษัท AJETHAI
17. หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช
18. โลโซโตเกียว (พี่ดุลย)
19. คณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองบานสวน
20. คุณปริดา แซอึ้ง รานตะวันออกหมูหยองแสงตะวัน
21. ชุมชนบายพาสหนองขางคอก
22. บริษัท สตารมันนี่
หน่วยงานผู้สนับสนุนของขวัญ/ของรางวัล

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสวน
2. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด) จํากัด
3. การประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี
4. คุณดวงพร ก.ศรีสุวรรณ ชุมชนบานสวนสุขใจ
5. หางหุนสวน เอสซีพี โมเดิรนเทรด
6. ชุมชนตลาดบานสวน
7. นางสถิรพร กิจกาญจนกุล ชุมชนเมรี่
8. กรมพลศึกษา
9. คุณปลื้มจิตร ถินขาว
10. คุณวิลาวัณย อภิญญาพงศ
11. บริษัท เคเบิ้ล ทีวี ชลบุรี
12. คุณวชิระ รุจินิธิกุล (ชุมชนตลาดบานสวน)
13. คุณเพ็ญสุรัสมิ์ กิจกาญจนกุล (ชุมชนบานหนองกระทุม)

50,000
50,000
10,000
10,000
5,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นํ้าสมเกล็ดหิมะ 1,000 แกว
กวยจั๊บ 300 ชาม
ขาวไขเจียว 300 จาน
ไสกรอก และไกทอด
วุนสี 1,000 ถวย
ไอศกรีม 1 ถัง
ลูกชิ้นหมูทอด 50 กิโลกลัม และนํ้าเกกฮวย
นํ้าดื่ม 1,200 ขวด ขนาด 330 มล.
นํ้าอัดลม 2,000 แกว
กวยเตี๋ยวหมูตุน
สับปะรดกวน 200 กระปุก
ไอศกรีม 1 ถัง
มอบขนม 2,600 ชิ้น
เฟรนฟรายทอด
นมถั่วเหลือง/นํ้าสมุนไพร
นํ้าอัดลมบิ๊กโคลา
มอบขนม 2 ลัง
ขนมโตเกียว
เฉากวย
มอบขนม 3 ลังใหญ
เคกกลวยหอม
ขนม และเครื่องดื่ม
มอบของขวัญ
มอบอุปกรณกีฬา
มอบของขวัญ
ผาขนหนู 12 ผืน
มอบตุกตา 26 ตัว
มอบตุกตา 15 ตัว
มอบตุกตา 8 ตัว
มอบอุปกรณกีฬา
มอบเสื้อวอลเลยบอลทีมชาติพรอมลายเซ็น 1 ตัว
มอบเสื้อวอลเลยบอลทีมชาติพรอมลายเซ็น 1 ตัว
มอบจักรยาน 2 คัน
มอบจักรยาน 1 คัน
มอบรม 4 คันและตุกตา ๔ ตัว
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การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหบานสวน ไดจดทะเบียนขึ้นเปนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครัวของบุคคลซึง่ ถึงแกความตาย โดยมิไดประสงคจะหากําไร หรือรายไดเพือ่ แบงปนกัน
โดยเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ชําระคาสงเคราะหศพใหกับหัวหนาสายเก็บเงินศพละ 20 บาท จึงขอ
ประชาสัมพันธใหผทู สี่ นใจ เขาสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหบา นสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผูสมัครสมาชิก
1. อายุครบ 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 65 ปบริบูรณ
2. เปนผูมีสัญชาติไทย
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
4. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
5. มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวน ติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร
6. ตองมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับของสมาคม
ผูที่ประสงคจะเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองมายื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมกับประธาน
ชุมชนหรือหัวหนาสายเก็บเงิน ในวันเวลาทําการ จันทร - ศุกร (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ) เวลา 08.30
ถึง 15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน
โดยใชเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
3. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
4. ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาล ใหแพทยรับรองวา “สุขภาพรางกายแข็งแรงดี”
5. เงินคาสมัคร จํานวน 100 บาท (จายครั้งเดียวในวันสมัคร)
6. เงินคาบํารุง จํานวน 50 บาท (จายทุกป ปละ 50 บาท)
ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน
โทร. 038 - 184555 ต่อ 8 หรือ โทร. 064 - 2400463

เปิ ดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจําปี การศึกษา 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
“รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562”
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. เด็กที่สมัครตองมีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลเมืองบานสวน
“ระดับเตรียมอนุบาล” เด็กที่สมัครตองมีอายุตั้งแต 2 ป 6 เดือน ถึง 3 ป
(เด็กที่เกิดตั้งแต 15 พฤษภาคม 2559 – 15 พฤศจิกายน 2559)
นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
“ระดับอนุบาล” เด็กที่สมัครตองมีอายุไมตํ่ากวา 4 ป และไมเกิน 5 ปบริบูรณ
(เด็กที่เกิดตั้งแต 15 พฤษภาคม 2557 – 15 พฤศจิกายน 2558)
นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
(รับเฉพาะศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบานสวน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบานสวน 2)
2. เด็กที่สมัครตองเปนเด็กที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นๆ
หลักฐานและเอกสารที่จะตองนํามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกขอความสมบูรณแลว
2. ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
4. ตองนําเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัคร
5. สมุดบันทึกสุขภาพ
6. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 6 ใบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ที่ 5)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 038 - 797013 รับสมัครจํานวน 100 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 (หมู่ที่ 10)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 081 - 5573836, 084 - 1331801
รับสมัครจํานวน 50 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 086 - 8246627 รับสมัครจํานวน 30 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 098 - 4928540 รับสมัครจํานวน 100 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 088 - 7594421 รับสมัครจํานวน 20 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 083 - 0607839 รับสมัครจํานวน 40 คน
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โครงการปิ ดเทอมสร้างสรรค์เติมประสบการณ์ด้านกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
ช่วงเดือนมีนาคม 2562 ณ สระว่ายนํ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เริ่มเรียน วันที่ 11 – 25 มีนาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ทุกวัน (รวม 15 วัน)
หมายเหตุ ไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ผูเขารวมโครงการฯ ตองเตรียมชุดวายนํ้าและอุปกรณสวนตัว
มาเอง ไมเวนวันหยุดเสาร - อาทิตย
เอกสารสําหรับสมัครเขารวมโครงการฯ
รับสมัครเด็กอายุ 6 – 12 ป
สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผูที่มีชื่ออยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวนเทานั้น)
รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
ใบรับรองแพทย
เงินประกันจํานวน 300 บาท ทางผูจัดโครงการฯ จะคืนใหเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ
การคืนเงินประกัน ตองมาเรียนโดยขาดเรียนไมเกิน 3 วัน ตลอดโครงการจึงจะคืนเงินประกัน
รับสมัครตั้งแตบัดนี้ - 8 มีนาคม 2562
ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน
038 - 184555 ต่อ 6 หรือ 081 - 2083024
นายธัญญวัฒน์ ปานเกิดผล ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ
(ผู้ประสานงานโครงการฯ)

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเชิญชวนใหผูสูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน
รวมทัง้ ผูส งู อายุทยี่ า ยภูมลิ าํ เนาเขามาอยูใ หมในเขตเทศบาลเมืองบานสวน และผูส งู อายุทจี่ ะมีอายุครบ
60 ปบริบูรณ ในปงบประมาณถัดไป (เกิดกอนวันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
คุณสมบัติของผูสูงอายุ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวน
3. เปนผูที่เกิดกอน วันที่ 2 กันยายน 2503 และไมเคยลงทะเบียนมากอน ในกรณีที่ทะเบียน
ราษฎร ไมปรากฏวัน เดือน เกิด ใหถอื วาบุคคลนัน้ เกิด ในวันที่ 1 มกราคมของปนนั้ (จะไดรบั เบีย้ ยังชีพ
ในเดือนตุลาคม 2562)
4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใด จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ ผูที่ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือ
ผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือเทศบาลจัดใหเปนประจํา
5. สําหรับผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพจาก อบต. เทศบาล หรือสํานักงานเขต (กทม.) ที่ยายภูมิลําเนา
มาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวน ตองมาแสดงความประสงคลงทะเบียน เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ย
ยังชีพของทาน
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง)
2. ทะเบียนบาน (ที่เปนปจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย (ในเขตชลบุรี)
ผู  สู ง อายุ ส ามารถมาลงทะเบี ย นด ว ยตนเอง ได ตั้ ง แต บั ด นี้ จนถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2562
ตั้ ง แต เ วลา 08.30 - 16.30 น. ในวั น และเวลาราชการ สอบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่
กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เทศบาลเมื อ งบ า นสวน หมายเลขโทรศั พ ท 038 - 184555 ต อ 8
กรณี ผู  สู ง อายุ ไ ม ส ามารถไปยื่ น ลงทะเบี ย นด ว ยตนเองได สามารถให ญ าติ ม ารั บ เอกสาร
การมอบอํานาจ ไดที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานสวน และใหผูรับมอบอํานาจยื่นแทนได
โดยใหแนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจดวย

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
การขึ้นทะเบียนผูพิการรายใหมที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน และผูพิการที่ยายที่อยูมาจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
คุณสมบัติของผูที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวน
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ
5. สํ า หรั บ ผู  ที่ ไ ด รั บ เบี้ ย ความพิ ก ารจาก อบต. เทศบาล หรื อ สํ า นั ก งานเขต (กทม.)
ที่ ย  า ยภู มิ ลํ า เนามาอยู  ใ นเขตเทศบาลเมื อ งบ า นสวน ต อ งมาแสดงความประสงค ล งทะเบี ย น
เพื่อรักษาสิทธิการรับเบี้ยความพิการของทาน
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. ทะเบียนบาน (ที่เปนปจจุบัน)
2. บัตรประจําตัวคนพิการ/สมุดประจําตัวคนพิการ (ตัวจริงที่ยังไมหมดอายุ)
3. สมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย (ในเขตชลบุรี)ผูพิการสามารถ
มาลงทะเบียนดวยตนเองได ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลา
ราชการ สอบรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานสวน หมายเลขโทรศัพท
038 - 184555 ตอ 8 กรณีผูพิการไมสามารถไปยื่นลงทะเบียนดวยตนเองได สามารถใหญาติ
มารับเอกสารการมอบอํานาจ ไดทกี่ องสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานสวน และใหผรู บั มอบอํานาจ
ยื่นแทนได โดยใหแนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจดวย

16

ฉบับธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
www.bansuan.go.th นวมินทรเกงกลา ปดตาวัดปาลือไกล พระใหญวัดธรรม เดนลํ้าเขามยุรา รักษปาชายเลน

พร้อมหรือยัง? กับการเลือกตัง้ ปี 2562 ทีจ่ ะมาถึง!

หลายคนคงได้เห็นและติดตามกระแสข่าวการเลือกตัง
ี่ ะมาถึงในปี 2562 นีบ
้ า้ งแล้ว ทัง
้ ใหญ่ทจ
้ จากการเดินหน้าหาเสียง การแถลงนโยบาย
ของพรรคการเมืองต่าง ๆ ทีต
้ งประชาชนได้รจ
ู้ ก
ั และหันมาสนใจ ซึง
่ า่ งเร่งทําคะแนนให้พน
่ี อ
่ หลายคนก็คงมีพรรคการเมืองทีอ
่ ยากกากบาทไว้ในใจกันแล้ว
แต่กอ
่ นทีว
ั เลือกตัง
ิ องแต่ละคนครบตามคุณสมบัตผ
ิ ม
ู้ ส
ี ท
ิ ธิเลือกตัง
่ น
้ วันที่ 24 มีนาคม 2562 จะมาถึงนี้ มาเช็กกันก่อนว่า คุณสมบัตข
้ กันหรือไม่...
1. ตรวจสอบรายชือ
่

การเตรียมตัว
กอนไปเลือกตั้ง

20 วัน ก่อนวันเลือกตัง
้ ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง
้ ได้ที่ ศาลากลางจังหวัด
ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการเขต ที่ทําการ อบต. สํานักงานเทศบาล ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน
15 วัน ก่อนวันเลือกตัง
้ ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง
้ และที่เลือกตัง
้ จากหนังสือ
แจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส.12)
2. การเพิ่มชือ
่ - ถอนชือ
่
ก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 10 วัน หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีช่อ
ื ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ใน
บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตัง
้ ให้แจ้งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน
่ โดยนําหลักฐาน
สําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอืน
่ ใดทีท
่ างราชการออกให้มาแสดงด้วย

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 121/2543
ปณ.บางปลาสรอย

สํานักงานเทศบาลเมืองบานสวน
ถนนพระยาสัจจา ตําบลบานสวน
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

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

อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล
ลูกบาศกละ 250 บาท

