
ฉบับเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการหวงใยใสใจ
คนพกิาร ประจาํป 2561 เมือ่วนัจนัทรที ่14 ธนัวาคม 2561 
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบานสวน มีผูเขารวม
กิจกรรมในครี้งนี้ จํานวน 440 คน         อานตอหนา 7

เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติประจําปี 2562

 เมื่อวันจันทรที่ 7 มกราคม 2562 ณ หองประชุมยูงรําแพน ชั้น 5 
อาคารอเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม
ไดเปดรับสมคัรสมาชิกรายใหม ของกองทนุสวัสดกิารชมุชนเทศบาลเมอืงบานสวน 
ประจําป 2562       

      อานตอหนา 6

รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองบ้านสวน

ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ความสะอาดของร้าน
อาหารในเขตเทศบาล

 เมื่อวันที่ 8 – 18 มกราคม 2562 เจาหนาที่งาน
คุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ลงพื้นท่ีตรวจสอบความสะอาดรานอาหาร
ในเขตเทศบาล เพื่อปองกันสารปนเป อนที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน  
           อานตอหนา 4

โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ

 เทศบาลจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 2562 เมื่อวันเสารที่ 12 มกราคม 
2562 โดยในปนี้  เทศบาลไดจัดงานขึ้นที่
โดมอเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน โดยมี
กิจกรรมตาง ๆ  มากมายใหเดก็ ๆ  และผูปกครอง 
ไดรวมสนุกกันตลอดทั้งงาน      อานตอหนา 14

 วนัจนัทรที ่7 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายจักรวาล ตัง้ประกอบ นายกเทศมนตรี 
นําคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบานสวน เขารวม
การประกาศเจตนารมณ “Zero – Tolerance Bansuan บานสวนไมทนตอการทุจริต” 
เนื่องในวันคอรรัปชั่นสากล ประจําป 2561 ณ บริเวณหนาอาคารอเนกประสงค

เทศบาลเมืองบานสวน เพื่อใหเทศบาลเมืองบานสวนเปนองคกรท่ี
ยึดมั่นดวยหลักคุณธรรม มุงตอตานและเฝาระวังการทุจริตทุกรูปแบบ 
เปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมบรหิารงานโดยมุงเนนใหเกดิความคุมคา
ในการใชทรัพยากรของทางราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

ประกาศเจตนารมณ์ Zero - Tolerance Bansuan 
บ้านสวนไม่ทนต่อการทุจริต

เผาหญา
เผาขยะ

ติดคุก
วัน ถึง

สั่งปรับสูงสุด 25,000 บาท
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข มาตรา 25, 26, 28, 74)

ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 217, 218, 220, 223, 224)

ป90 7
เชิญชวนประชาชนเชิญชวนประชาชนเชิญชวนประชาชนเชิญชวนประชาชน

ร่วมใส่เสื้อเหลือง
ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

จนถึง 
งานเฉลิมพระชนมพรรษา

4 เดือน เริ่มตั้งแต่ เม.ย. - ก.ค. 



บริจาคโลหิต ในโครงการสร้างกุศลด้วยใจ ถวายด้วยจิต

โครงการเชิดชูเกียรติพอดีเดน ประจําป 2561

 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

 งานศนูยบรกิารสาธารณสุขฯ จดัโครงการสรางกศุลดวยใจ ถวายดวยจติ ประจาํปงบประมาณ
2562 โดยมกีจิกรรมการบรจิาคโลหติ เพือ่ทลูเกลาฯ ถวายเปนพระราชกศุล ครัง้ที ่1 ณ สาํนกังาน
เหลากาชาด จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี 
หวัหนาสวนราชการและพนักงานเทศบาลเมอืงบานสวน รวมกนับรจิาคโลหติ เพือ่เปนการทาํความดี 
นอมราํลกึ สาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุ ถวายเปนพระราชกศุลแด พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีตองานบริการโลหิต สภากาชาดไทยและพสกนิกร
ชาวไทยทั่วประเทศ

 เทศบาลฯ จัดโครงการเชิดชูเกียรติพอดีเดน  เมื่อวันพุธที่ 12  ธันวาคม  2561 ณ หองประชุมยูงรําแพน ชั้น  5  อาคาร
อเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพติร  เพือ่ใหผูเปนพอไดตระหนกัถงึหนาทีข่องตนทีพ่งึมตีอครอบครวั ผูเปนลกูไดสาํนกึถงึพระคณุของพอ และหนาที่
ของลูกที่พึงมีตอพอ รวมทั้งเปนการสงเสริมใหผูเปนพอไดมีแนวทางในการดูแลสวัสดิภาพของคนในครอบครัวและ
ชมุชน ผูเขารวมโครงการประกอบดวย คณะกรรมการและสมาชกิกลุมสภุาพบรุษุเทศบาลเมอืงบานสวน และประชาชนทีส่นใจ
จํานวน 80 คน
 ในการนี้ ไดจัดอบรมใหความรูในหัวขอ “การคุมครองสวัสดิภาพของคนในครอบครัวและชุมชน” โดยไดรับเกียรติ
จากคุณศุภกร โนจา ผูอํานวยการศูนยตอตานการคามนุษยและเด็กถูกลวงละเมิด จัดอภิปรายถายทอดประสบการณ
ท่ียิ่งใหญของพอ โดยพอผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีจากภาคประชาชน และมอบโลรางวัลใหแกพอที่ไดรับคัดเลือกเปนพอดีเดน 
ประจําป 2561
 ทัง้นี ้ไดดาํเนนิการพจิารณาคดัเลอืกผูทีส่มควรไดรบัการเชดิชเูกยีรต ิ“พอดเีดนประจาํป 2561” ผลการตัดสนิเปนดังนี้

พ่อดีเด่น ประเภทพ่อผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร 

 นายจาํเรยีง อนิทรมงคล พอผูอดทน บากบัน่ แมไมมคีวามรู
มากมาย แตดวยความอุตสาหะ เต็มเปยมหนักเอาเบาสูฝาฟนอุปสรรค
ตางๆ จนสงบุตรถึงจุดหมายที่ตั้งไว ชีวิตของเขาและภรรยานั้นไมไดมั่งมี
มากอนจึงตองทํามาหากิน ดิ้นรน เพื่อเลี้ยงดูบุตรทั้ง 6 คน เขาพรํ่าสอน
ใหบุตรรูถึงความลําบากของพอและแม วากวาพอและแมจะไดเงินแตละ
บาทจากการทํางานนั้นเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ดวยเพราะตัวเขาและภรรยา
ที่รํ่าเรียนมานอย สิ่งเดียวที่ตั้งใจ คือ การสงเสียบุตรใหไดรับการศึกษาที่ดี 
ซึง่บตุรของเขามหีนาทีก่ารงานทีดี่ ประกอบอาชพีสจุรติ โดยประกอบอาชพี
รับราชการ ในตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ ทําหนาที่นักกฎหมายประจํา
ทองถิ่น ประกอบอาชีพพยาบาล ทําหนาที่ดูแลชวยเหลือผูปวย และ
จะไดดูแลพอแมในยามเจ็บไข ประกอบอาชีพ ดานวิศวกรรมโลจิสติกส 
และประกอบอาชีพคาขาย โดยนายจําเรียง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกบุตร ในเรื่องความขยัน อดทน รูจักชวยเหลือผูอื่น รวมถึงการดํารงตน
ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข ทําใหบุตรยึดถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 

พ่อดีเด่น ประเภทพ่อผู้เสียสละเพ่ือสังคม 

 นายบรรจบ ทวนดิลก พอผูท่ีมีความมุงมั่น และความตั้งใจ
แนวแน ในการเสียสละตนชวยเหลือชุมชนและสังคม เขาและภรรยาชวยกัน
ทํามาหากินเพื่อเลี้ยงดูบุตรทั้ง 3 คน โดยใหความรัก และเอาใจใสเปนอยางดี 
สงเสียบุตรใหไดรับการศึกษาตามความประสงค จนทําใหปจจุบันบุตรทุกคน
มีอาชีพ ที่มั่นคง อีกทั้งยังไดพรํ่าสอนใหรู จักรับผิดชอบตอหนาที่ตนเอง 
ชวยเหลือสังคม และนําหลักศีลหามาใชเปนหลักในการดํารงชีวิต เขายังได
สละเวลา และเสยีสละตนเพือ่ชวยเหลอืชมุชนและสงัคม ซึง่อดตีเขาเคยดาํรง
ตาํแหนงสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบานสวน และรวมเปนคณะกรรมการชมุชน
บานหวยทวน ตลอดจนไดดํารงตําแหนงประธานสถาบันการเงินกองทุน
หมูบานบานหวยทวน และยังเปนประธานเครือขายกองทุนหมูบานระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด ทุกวันนี้ นายบรรจบ ยังคงดูแลชวยเหลือชาวบาน
อยางไมเหน็ดเหนื่อย ไมยอทอ และมีความสุขในการไดทํางานเพื่อสังคม 
เสมือนเปนการสรางคุณคา สรางความเปนอยูที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกับชาวบานสวน

พ่อดีเด่น ประเภทพ่อผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก

 นายสมรัก สดใส พอผูสูชวีติดวยความมุงมัน่ ฝาฟนอปุสรรค 
เลี้ยงดูครอบครัวดวยสองเทาที่เขมแข็ง ทันทีที่นายสมรักรูวาตนเองตอง
กลายเปนคนพิการ เขาเกิดความทอแท และสิ้นหวังในชีวิตจนถึงขั้นคิด
ฆาตัวตาย ไมอยากจะมีชีวิตอยูตอไปแลว ในขณะนั้น ภรรยาของเขาได
เตอืนสตใิหนกึถงึบตุรทัง้สาม ทีย่งัตองเลีย้งด ูและตองอยูสูชวีติตอไปเพือ่ลกู 
ปจจุบันเขายึดอาชีพขายสลากกินแบงรัฐบาล แมจะตองเหน็ดเหนื่อย
จากการทํางานมากเพียงใด แตเขาไมเคยคิดทอแท เพราะหวังเพียงวา
จะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว และใหบุตรทั้งสามคนไดรับการศึกษาตามกําลัง
ของเขา ตลอดจนเขายงัไดสละเวลาเขามารวมเปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการ
ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบานสวน และเปนแบบอยางใหแกเพื่อน
ผูพิการไมใหเกิดความทอแทในการดํารงชีวิต ใหกําลังใจแกเพื่อนผูพิการ
ที่กําลังจะสิ้นหวัง ตลอดจนใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางใหแกคนพิการ
ในการประกอบอาชีพ    

น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายจําเรียง อินทรมงคล นายบรรจบ ทวนดิลก นายสมรัก สดใส 

1 2 3

2 ฉบับธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

www.bansuan.go.th  นวมินทรเกงกลา ปดตาวัดปาลือไกล พระใหญวัดธรรม เดนลํ้าเขามยุรา รักษปาชายเลน

3ฉบับธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

นวมินทรเกงกลา ปดตาวัดปาลือไกล พระใหญวัดธรรม เดนลํ้าเขามยุรา รักษปาชายเลน  www.bansuan.go.th

กิจกรรม “เราทําความดี ด้วยหัวใจ”
จิตอาสา ปลูกป่า/รักษาส่ิงแวดล้อม

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรม 
“เราทาํความด ีดวยหวัใจ” เมือ่วนัศกุรที ่7 ธนัวาคม 2561  
ณ สวนสาธารณะ บริเวณหนาหมูบาน บานสวนวิลล 
ซอยบานสวน – เศรษฐกิจ 31 (ซอยปาชาแขก) ตําบล
บานสวน อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ีมกีารปลกูตนไม 
(ตนทองอุไร) และทําความสะอาดสวนสาธารณะ เพ่ือ
กระตุนการตื่นตัวใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเพื่อนอมสํานึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุด
มิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
รชักาลที ่9 ในวนัที ่5 ธนัวาคม 2561 โดยมี
คณะผูบรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาลเมอืงบานสวน คร ูนกัเรยีนโรงเรยีน
บานหนองตะโก และประชาชนจิตอาสา 
เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 
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คงเปนโอกาสดีอีกครั้งที่เราจะได
มีโอกาสมาพูดคุยสื่อสารกันผาน

หนงัสอืพมิพ  “ทีน่ี่...บานสวน” 

ซึ่งฉบับนี้ เป นฉบับของเดือนธันวาคม 2561
ถงึ เดอืนมกราคม 2562 ซึง่เปนระยะเวลาชวงสงทาย

ปเกา - ตอนรบัปใหมทีผ่านมาไดระยะหนึง่แลว สาํหรบั
ฉบบันีก้ระผมมขีาวสารทีจ่ะมานาํเรยีนอยู 3 - 4 เรือ่ง เรือ่งแรกเกีย่วกบั
คุณภาพชีวิตดานความปลอดภัยของพี่นองโดยตรง โดยในปนี้
ทานนายกจักรวาล ตั้งประกอบ ไดจัดต้ังโครงการและงบประมาณ
เพื่อปรับปรุงโคมไฟฟาแสงสว างเป นหลอด LED รวม 10 
กวาโครงการ ขณะนี้อยูในขั้นตอนการจัดจางตามระเบียบ ซึ่งเมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้นถนนตรอกซอยของพวกเราก็คงจะสวางไสว
สะดวกในการสญัจรยิง่ขึน้ เรือ่งทีส่องเปนเรือ่งทีต่องขอความรวมมอื

1. นายพิพัฒน โกสุมวัชราภรณ

2. นางนิตยา เจนทวีพรกุล

3. นางอัญชลี จันทรกรานต 

4. นางสาวอรวี บุญกัลยา 

5. นางขนิษฐา โพธิสินธุ 

6. นางสาวเพ็ญประภา สําเภาแกว 

7. นางสาวสิรวี วงษบํารุงจิตร

รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.สํานักคลัง

หน.สํานักปลัดเทศบาล

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ผอ.กองการศึกษา

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

หน.ฝายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

คณะผูจัดทํา กองบรรณาธิการ 

 มาถงึเรือ่งใหญทีใ่กลตวัทีส่ดุ คงเปนเรือ่งของมลพษิฝุนละออง 
PM 2.5 ที่โดยสวนใหญเราทราบกันดีวาวิกฤติการณดังกลาว
เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตเมื่อเช็คจากสถานีวัดคา
มลพิษทางอากาศ พบวาในพื้นที่บานสวนก็เปนอีกจุดหนึ่งที่อยูใน
สถานการณวิกฤตเชนกันนะครับ เนื่องดวยสภาพอากาศเอง
ทีเ่รยีกวาเปนอากาศปด ทาํใหคามลพษิทางอากาศสงูขึน้ ทัง้จากการ
เผาไหมตางๆ อาท ิฝุนควนัจากเผาไหมเชือ้เพลงิของรถยนต ฝุนควนั
จากโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่เทศบาลเองกไ็มไดนิง่นอนใจเลยนะครบั 
เรามีการนํารถฉีดน้ําชวยฉีดน้ําตามถนนสายตางๆ เพื่อลดปริมาณ
ฝุนละอองชนิดนี้ มีการจัด Big Cleaning Day ทําความสะอาดถนน 
มีการรณรงคอยางเต็มที่ ในเรื่องการใสหนากากอนามัย การงด
เผาหญาตามพื้นที่ตางๆ และดําเนินการสงเจาหนาที่เขาไปพูดคุย 
อธิบายใหพี่นองประชาชนเขาใจ รับทราบถึงภัยของมลพิษชนิดนี้ 
ที่จะทําลายปอด และอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งได จึงขอความรวมมือ
จากพี่นองชาวบานสวน ชวยกันรักษาสภาพอากาศของเราใหนาอยู 
ดวยการชวยกนัลดปญหาของฝุนควนั ลดการเผาไหมทกุชนดิ คนละไม
คนละมือนะครับ เพื่อบานสวนของเราทุกคน 
 อีกปญหาสําคัญที่เราตองชวยกันนั่นคือ เรื่องของขยะ 
และการคัดแยกขยะ และปนี้รัฐบาลเองก็มีการรณรงคใหชวยกัน
คดัแยกขยะอยางจรงิจงั เนนการ “แยกกอนทิง้” เทศบาลเมอืงบานสวน
ไดนําเงินจากที่พี่นองจายภาษีมาในแตละป นําไปเสียเปนคาใชจาย
ในการจัดการขยะถึงเกือบ 50 ลานบาทตอป จึงอยากฝาก
พี่นองชาวบานสวนใหชวยกันคัดแยกขยะกอนนํามาทิ้ง เพื่อลด
ปริมาณขยะที่เทศบาลตองจัดเก็บ มีมากมายถึง 80 ตันตอวัน  
นอกจากจะชวยลดปริมาณขยะแลว ยังสามารถนําขยะที่สามารถ
รีไซเคิลได มารวมกิจกรรม ขยะแลกแตม ไดอีกดวย หากเราสามารถ
ลดปริมาณขยะได นอกจากบานเมืองจะสะอาดตาแลว เงินภาษี
ที่เหลือจากการจัดเก็บขยะ ยังสามารถนํามาใชประโยชนในการ
พัฒนาดานอื่นๆ ไดอีกมากมายนะครับ
 กระผมตองขอขอบคณุทกุทานทีม่สีวนรวมในการจดักิจกรรม
งาน “Bansuan Run 2019 Run For Love” ใหประสบความสําเร็จ 
ที่จัดไปเมื่อวันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา มีผูเขา
รวมงานทั้งสิ้น 2,532 คน  และรายไดหลังหักคาใชจายแลวทั้งสิ้น 
265,314 บาท โดยไดนําไปมอบใหกับกองทุนสวัสดิการคน
บานสวน จาํนวน 164,714 บาท กองทนุผูปวยตดิเตยีง 70,600 บาท 
และชมรมคนพิการ จํานวน 30,000 บาท

รวมใจจากทุกทานเพ่ือใหบานเราเปนเมืองแหงความสุข 
นามาทองเทีย่ว  ดวยการชวยกนังดการเผาเศษวชัพชื ลดการเกดิฝุน
และควัน ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของคนบานสวน 
และผูมาเยี่ยมเยือนโดยตรง เร่ืองที่สามเปนความกาวหนา
ไปสูระดับนานาชาติหรือสากลของเทศบาลเรา โดยในวันที่ 
31 มกราคม 2562 ที่ผานมา คณะผูแทนจากตางประเทศ
รวม 40 ทาน ไดคัดเลือกใหเทศบาลเมืองบานสวนเปนสถานที่
ดูงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยติดเตียง ซึ่งคณะดูงาน
ไดลงพื้นที่ไปศึกษาและฝกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนจริง จึงนับวา
กิจกรรมดานการดูแลและสงเสริมสุขภาพที่พวกเรารวมกันทํา
มาตลอดไดเปนที่ประจักษตอสาธารณชนระดับนานาประเทศ
ไปแลว และสุดทายก็คงจะขอเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกต้ังทุกทาน
ไปใชสทิธเิลอืกตัง้สมาชกิผูแทนราษฎร (ส.ส.) ทีจ่ะเปนการเลอืกตัง้
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ในวันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2562 ระหวางเวลา 8 โมงเชาถึง 
5 โมงเยน็ รกัใครชอบใครพรรคไหนอยูในใจกากบาทบตัรใบเดยีว 

แลวพบกันฉบับหนาครับ ดวยความรัก เคารพและปรารถนาดี

 วารสาร “ที่นี่ . . .บ านสวน” กลับมาพบกับพี่น องชาว
บานสวนอีกครัง้ ในรอบสองเดอืน เพือ่เปนการรายงานการปฏิบัตงิาน
ตาง ๆ ทั้งจากโครงการและกิจกรรมของเทศบาล และรายงาน
ถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในชวงเดือน ธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 
2562 ใหพีน่องชาวบานสวนไดรบัทราบ ตองขอแจงขาวเปนท่ีนายนิดี
อยางยิ่ง ที่เทศบาลเมืองบานสวนไดรับเกียรติในการตอนรับ
คณะศกึษาดูงาน ชาวตางประเทศจาํนวน 20 ประเทศ รวม 40 คน
 เพ่ือศกึษาดงูานการจดัระบบดแูลผูปวยโรคเรือ้รงัภายใตการบรูณาการ
ความรวมมือจากหลายเครือขาย ซึ่งถือเปนหนึ่งในนโยบายสําคัญ
ของรฐับาลในการดแูลผูปวยตดิบานตดิเตยีงและผูสงูอายทุีม่ภีาวะ
พึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ผูเขารวมประชุมวิชาการเจาฟา
มหิดลไดเขาเยี่ยมเทศบาลเมืองบานสวนเพื่อรับฟงแนวทาง
การบรูณาการ การดแูลกลุมผูปวยโรคเรือ้รัง/ผูปวยตดิบานตดิเตยีง
ของเทศบาล โรงพยาบาลชลบุรี และทีมหมอครอบครัว จากนั้น
ดงูานโรงเรยีนผูสงูอายซ่ึุงนาํการราํไทยมาเปนกจิกรรมออกกาํลงักาย
เสริมสรางสุขภาพแกผูสูงอายุ แลวจึงลงพื้นที่เยี่ยมบานผูปวย
ติดบานติดเตียงเพื่อศึกษาการทํางานของทีมหมอครอบครัว และ 
Care Giver ทั้งนี้กระผมไดมีโอกาสนําเสนอสถานการณปจจุบัน
ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงบานสวน  มผีูปวยตดิบานตดิเตยีงจาํนวน 53 คน 
สวนมากเปนระดับที่ 3 และ 4 ถือวาอาการหนัก และสวนมาก
จะเสียชีวิต แตดวยการจัดบริการที่ดีก็ทําใหคนกลุมนี้มีศักดิ์ศรี
มากข้ึน เขาถึงบริการของภาครัฐไดมากขึ้น โดยมีนโยบายวา
คนกลุมนีถ้อืเปนคนในทองถิน่ เทศบาลจะพยายามดแูลใหมากทีส่ดุ 
จึงไดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนสิ่งจําเปนในการดูแลผูปวย 
อาทิ ผาออมสําหรับผูใหญ เปนตน หรือในสวนของกายอุปกรณ
ก็เปนปญหาวาเบิกไมได ทางเทศบาลไดเปดรับบริจาคจากผูใจดี
และเตรยีมทาํโครงการธนาคารกายอปุกรณ จดัซ้ือเตยีง ไมเทา ฯลฯ 
มาใหผู ปวยหมุนเวียนกันใชงานโดยทําบัญชีเบิกจายอุปกรณ
ใหชัดเจน ทั้งนี้ ผูที่มาศึกษาดูงานไดกลาวถึงความรูสึกประทับใจ
กับการจัดระบบบริการของประเทศไทยมาก โดยเฉพาะการเนน
การปองกันโรค สอนเรื่องสุขภาพตั้งแตอยูในโรงเรียนและไมทิ้ง
ผูเจบ็ปวยไวขางหลงั รูสึกดีใจท่ีคนไทยไดรบัการดแูลทีด่แีละอยากให
ประเทศของตนเปนแบบนี้เชนกัน

จากใจ..นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ดร.จักรวาล ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

สวัสดีครับพ่ีน้องชาวบ้านสวนทุกท่าน 

 สวัสดีครับ พ่ีน้อง
ชาวบ้านสวน

ที่เคารพรักทุกท่าน

 ใกลเลือกต้ังใหญระดับประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(ส.ส.) เขามาทุกที ขอใหพี่นองชาวบานสวนที่มีสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้ง รวมกันไปใชสิทธิใชเสียงในวันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 
2562 ตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น. นี้นะครับ ในรอบนี้ ทุกทาน
มีสิทธิเลือกตัดสินใจเพียง 1 เดียววาจะเลือกคนที่รัก หรือเลือก
พรรคที่ใช เพ่ือเปนการรักษาระบอบประชาธิปไตยใหคงอยูตอไป
ในประเทศไทยเรา และอยาลมืตรวจสอบรายชือ่กอนไปใชสทิธกินั
ทุกคนนะครับ
 หนังสือพิมพ ที่นี่...บานสวน ฉบับนี้ไดเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนดานในเลมใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบ
โดยทัว่กนั และขอเชญิพีน่องประชาชนทกุทาน หากทานมขีอคดิเหน็
หรือขอเสนอแนะใดใดที่ตองการใหเทศบาลนําไปแกไขปรับปรุง 
หรือตองการรับทราบรายละเอียดเร่ืองอื่นใด ทานสามารถแจง
เขามาไดตามชองทางที่เทศบาลไดจัดไว เชน เว็บไซตเทศบาล 
www.bansuan.go.th  หรอืหมายเลขโทรศพัท 1132 หากใชมอืถอื
โทร. 038-184555 นะครับ หรือแจงมาทาง Facebook : เทศบาล
เมืองบานสวน หรือมาแจงไดที่สํานักงานเทศบาลเมืองบานสวน  
หรือผานประธานชุมชนในชุมชนของทาน ทุกขอแนะนําหรือ
ขอรองเรียนรองทุกข เทศบาลพรอมจะนํามาเพื่อการแกไขไปสู
การพัฒนาบานสวนของเรา พบกันใหมฉบับหนา

สวัสดีครับ 

บทบรรณาธิการ

3
R
S

ขยะท่ัวไป   ใส่ถุงดํา
ขยะรีไซเคิล  ใส่ถุงใส

แผนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง
ชาวบ้านสวนรวมใจ แยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
เชิญชวนชาวบ้านสวน คัดแยกขยะตามหลักการ 3ช หรือ 3Rs

ใช้น้อย (REDUCE)
การลดใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จําเป็นลงลดการก่อให้เกิดขยะ เช่น ใช้ถุงผ้าแทนการใช้
ถุงพลาสติก  ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม งดการใช้กล่องโฟม

ใช้ซํ้า (REUSE)
การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนําส่ิงของเครื่องใช้ มาใช้ซํ้า เช่น ใช้กระดาษสองหน้า
ใช้แก้วนํ้าส่วนตัวสําหรับการซื้อเครื่องดื่ม บริจาคเส้ือผ้าหรือหนังส้ือให้ผู้อื่นแทนการนําไปทิ้ง

นํากลับมาใช้ใหม่ (RECYCLE)
การนําส่ิงของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว ไปจัดการด้วยกระบวนการต่างๆ และนํามา
แปรรูปเป็นส่ิงใหม่ เพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ เช่นการคัดแยกขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ 
กระป๋องอลูมิเนียม ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร เศษผลไม้ นําไปหมักเป็นปุ๋ย



สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์
ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาล

โครงการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ลงพ้ืนที่ตรวจร้านอาหารในเขตเทศบาล 
ในโครงการอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค

ฝึกทักษะให้เกิดความมั่นใจในการช่วยชีวิตเบื้องต้น
กับโครงการช่วยฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น ประจําปี 2562

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

 งานสงเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดจัดโครงการพัฒนาศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมีสมาชิกศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เขารวมการอบรมและศึกษา
ดงูานทีศ่นูยพฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอาย ุองคการบรหิารสวนตาํบลยายชา จงัหวดันครปฐม ในวนัที่ 
18 และ 20 ธันวาคม 2561 เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เปดโอกาส
ใหผูสงูอายไุดรวมกลุมในการจดักจิกรรมและบรกิารสขุภาพทีค่รอบคลมุทกุมติ ิทัง้ทางดานสขุภาพ 
สังคม จิตใจและเศรษฐกิจ ยกระดับการจัดบริการและสวัสดิการทางสังคมในการคุมครอง สงเสริม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุแบบครบวงจร 

 เมือ่วนัที ่8 – 18 มกราคม 2562 งานคุมครองผูบรโิภคและสขุาภบิาลอาหาร กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ตรวจรานอาหารและโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานสวน เพื่อตรวจ
คนหาเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย ท่ีอาจปนเปอนในอาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร มือผูสัมผัสอาหาร 
และเพื่อเปนการเฝาระวังโรคระบบทางเดินอาหาร หรือโรคอาหารเปนพิษ และใหความรู 
เรื่องสุขาภิบาลอาหารแกประชาชนชาวบานสวน

 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี 
พรอมดวยคณะผูบริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล และหวัหนาสวนราชการ เขารวม
กจิกรรมโครงการชวยฟนคนืชพีเบือ้งตน ประจาํป 2562 มกีารบรรยายเพือ่เพิม่ความรู ความเขาใจ
และฝกทักษะใหเกิดความมั่นใจ สามารถนําไปปฏิบัติชวยชีวิตเบื้องตนไดทันทวงทีและปลอดภัย 
ชวยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ปองกันความพิการและชวยลดจํานวนผูเสียชีวิต โดยแบงเปน 
2 รุน รุนละ 100 คน สําหรับรุนที่ 1 คือ แกนนําสุขภาพตําบลบานสวน รุนที่ 2 กลุมเปาหมาย 
คอื คณุครู เจาหนาทีม่ลูนธิ ิผูดูแลผูปวย ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงบานสวน โดยไดรับเกียรติจาก
ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลชลบุรี ที่มาใหความรูในครั้งนี้
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โครงการเรียนรูตลอดชีวิตในผูสูงวัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

โครงการธนาคารขยะ

 งานสงเสรมิสขุภาพ กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม ไดจดัโครงการเรยีนรูตลอดชวีติในผูสงูวยั
เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติอยางยัง่ยนื โดยมกีารจดักิจกรรมอบรมใหความรูดานสขุภาพและทกัษะตางๆ
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 
โรงพยาบาลชลบรีุ  โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลบานสวน และผูมคีวามรูความสามารถในชมุชน 
เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุไดแสดงศักยภาพมีการถายทอดภูมิความรูประสบการณที่สั่งสมใหแกผูอื่น 
เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงคุณคาคูกับชุมชนและสังคมตอไป

 งานพัฒนาระบบฯ ฝายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรม 
ขยะแลกแตม ตามโครงการธนาคารขยะ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีการรับซื้อ – ขาย
ขยะรีไซเคิลในพื้นท่ีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานสวน พรอมจัดตั้งธนาคารขยะ ประจําชุมชน 
เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนดําเนินกิจกรรมสงเสริมการลด คัดแยก และใชประโยชนจากขยะในชุมชน 
และยังไดเผยแพรความรูในการจัดการขยะมูลฝอยและเพิ่มมูลคาใหกับขยะอีกดวย

 กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม ไดออกตรวจตูนํา้หยอดเหรยีญในเขตเทศบาลเมอืงบานสวน 
เมื่อวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561 เพื่อตรวจสอบคุณภาพตูนํ้าหยอดเหรียญ ใหเกิดความสะอาด
ปราศจากเช้ือโรคและสารปนเปอนซึง่เปนอนัตรายตอผูบรโิภค เปนการดาํเนนิการทีจ่าํเปนอยางยิง่ 
เพือ่ทีจ่ะใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานสวนไดบรโิภคนํา้ทีส่ะอาดและมคีณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้

เวลา

09.00 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น.

09.00 – 12.00 น.

สถานที่

จุดรับซื้อ ศูนย ศสมช.ชุมชนบานสวนพัฒนา หมูที่ 4

จุดรับซื้อ ชุมชนโชคนําชัย หมูที่ 6

จุดรับซื้อ สี่แยกรานยายทิ้ง ชุมชนบานหวยทวน หมูที่ 3

จุดรับซื้อ หลังตลาดแมละมัยขางโลตัส หมูที่ 4

จุดรับซื้อ หนาบานประธานชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี หมูที่ 9

จุดรับซื้อ สํานักชีนารีวงศ หมูที่ 2

จุดรับซื้อ ศูนยขยะรีไซเคิลชุมชนพันสอง (ร12อ) หมูที่ 9

จุดรับซื้อ อูขางรถขางรานเย็นตาโฟโกวเกียว หมูที่ 2

จุดรับซื้อ ศูนย ศสมช. ชุมชนบานสวนพัฒนา หมูที่ 4

วัน เดือน ป

6 มี.ค. 62

13 มี.ค. 62

20 มี.ค. 62

27 มี.ค. 62

3 เม.ย. 62

10 เม.ย. 62

24 เม.ย. 62

1 พ.ค. 62

8 พ.ค. 62

ลําดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ประจําเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562

เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเปนเงิน

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โทร. 038-184555 ต่อ 5

 งานสงเสรมิสขุภาพ กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม ไดจดัโครงการเรยีนรูตลอดชวีติในผูสงูวยั

สํารวจตูนํ้าหยอดเหรียญ 
ตามโครงการสงเสริมสรางความปลอดภัย

ใหกับผูบริโภคนํ้าดื่ม/นํ้าแข็งตูนํ้าหยอดเหรียญในเขตเทศบาล

โครงการ ธนาคารขยะ
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ชมรมคนพิการร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี

ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

สร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประกอบอาชีพกับโครงการ
แบ่งปันความฝันสร้างสรรค์อนาคต

 วนัศกุรที ่ 21 ธันวาคม 2561 ณ    หอประชมุสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ เทศบาลเมอืงพนสันคิม
คณะกรรมการชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบานสวน รวมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี 
ประจําป 2561ภายใตหัวขอการเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางเสมอภาค ทัว่ถงึ และเทาเทยีม กลุมเปาหมาย ไดแก คนพกิาร ผูดูแลคนพกิาร และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จํานวน 700 คน

 เทศบาลฯ ไดจัดโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เมื่อวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561 
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองบานสวน เพื่อเพิ่มชองทาง
ในการประกอบอาชีพใหแกผูสูงอายุ สงเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เปนการสรางงาน 
สรางรายไดใหแกผูสงูอาย ุรวมทัง้สงเสรมิการรวมกลุมและใชเวลาวางของผูสูงอายใุหเกิดประโยชน  
โดยจัดฝกอบรมอาชีพใหแกผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวน จํานวน 
3 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 
การทําเหรียญโปรยทาน 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561  

หลักสูตรที่ 2 
หลักสูตรการทําพานพุมจากธนบัตร  

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 เทศบาลฯ ไดจดัโครงการแบงปนความฝนสรางสรรคอนาคต เพือ่ใหเดก็และเยาวชนสามารถ
กําหนดเปาหมายทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเองได โดยมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องการประกอบอาชีพ ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน ระบบการศึกษา โลกอาชีพ
ขอมูลเศรษฐกิจ สามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบการพิจารณา วางแผน และตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอและเลือกอาชีพไดอยางถูกตอง และเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติของตนเอง 
รวมทั้งมีพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการประกอบอาชีพได โดยจัดโครงการฯ ระหวาง
วันที่ 7 – 8 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หองประชุมทําเนียบสืบสงวน
โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ)

หลักสูตรที่ 3
หลักสูตรการจัดดอกไมสําหรับงานพิธีตาง ๆ

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ประมวลภาพการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน

 วันจันทรที่ 7 มกราคม 2562 ณ หองประชุมยูงรําแพน ชั้น 5 
อาคารอเนกประสงคเทศบาลเมอืงบานสวน กองทนุสวัสดกิารชมุชน ไดเปดรับ
สมาชิกใหม รวมทั้งการรับจายเงินของสมาชิกรายเกา โดยมีผูสมัครสมาชิก
ในปนี้ทั้งหมด 139 คน จากเดิม 1,290 คน ซ่ึงสมาชิกกองทุนดังกลาว
จะไดรับสวสัดิการ จาํนวน 8 ดาน ไดแก สวสัดกิารการเกดิ สวัสดกิารการศึกษา 
สวัสดิการการบวช สวัสดิการการเกณฑทหาร สวัสดิการการสรางครอบครัว 
สวัสดิการผูสูงวัย สวัสดิการการเจ็บปวย และสวัสดิการการเสียชีวิต
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 นายไสว  ปาโสม คนพกิารทางการมองเหน็ ไดรบัรางวลั
คนพิการตนแบบระดับจังหวัดชลบุรี  ประจําป 2561 
โดยเปนบคุคลทีม่กีารปรบัตวัในการดาํเนนิชวีติ ปรบัความคดิ
และทัศนคติในการดําเนินชีวิต รวมทั้งไดมีการฝกทักษะ
ในการดําเนินชีวิตเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตอยู ในสังคม
ไดอยางปกต ินายไสว  เร่ิมเขารบัการ ฝกทกัษะในการดาํเนนิชวีติ
ที่มูลนิธิคอลฟ ลด  เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ  
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีการฝกเดนิ
ไมเทาขาว รวมทั้งการฝกนวด ซึ่งปจจุบันทําใหเขาสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางคนปกติ สามารถเดินทางไปทุกที่ไดดวย
ตนเอง ตลอดจนทําหนาที่หัวหนาครอบครัวที่ดี สามารถดูแล
ครอบครัวใหมีความสขุและมัน่คง โดยเปดรานนวด ชือ่ราน “ไสว” 
ซ่ึงเป นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและมีผู มาใช บริการ
มากมาย ปจจุบันนายไสว ดํารงตําแหนงรองประธานศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ านสวน 
และคณะกรรมการชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบานสวน 
โดยไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  มากมาย เพ่ือชวยเหลือสังคม 
อาทิ การร วมกับเทศบาลเมืองบานสวนลงเยี่ยมบาน
คนพกิารเปนประจาํทกุเดอืน ใหความชวยเหลอืในการฝกสอน
คนพิการทางการมองเห็นในชุมชนในการหัดเดินไมเทาขาว
ใหสามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางปกติ การฝกสอนนวดฟรี
ใหแกคนพกิารทีส่นใจ ใหบรกิารนวดฟรเีนือ่งในโอกาสตาง ๆ
เปนตัวแทนในการใหความชวยเหลือคนพิการที่อยูในสภาวะ
ยากลําบากโดยรวมกับหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกคนพิการทางการเห็นใหสามารถใชชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมได

 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

“โครงการบานสวนหวงใยใสใจผูสูงอายุ ประจําป 2562”“โครงการบานสวนหวงใยใสใจผูสูงอายุ ประจําป 2562”
วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เปนตนไป ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบานสวน

คุณสมบัติผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ
  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถรวมกิจกรรมไดดวยตนเอง
  เปนผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวนเทานั้นการใหความรูสําหรับผูสูงอายุ

และมหกรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
การมอบรางวัลผูสูงอายุสุขภาพดี 
รดน้ำขอพรผูสูงอายุ 
บริการตัดผม ชาย - หญิง 
บริการนวดผอนคลาย

ภายในงานพบกับกิจกรรมภายในงานพบกับกิจกรรมภายในงานพบกับกิจกรรม

 ผูสูงอายุที่สนใจเขารวมงาน กรุณาสงแบบตอบรับหรือแจงความประสงค 
ไดที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานสวน (สำนักงานใหม) ถนนพระยาสัจจา

ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามวันและเวลาราชการ
ผูสูงอายุที่เขารวมงานตองลงทะเบียนพรอมบัตรประจําตัวประชาชน

ในระหวางเวลา 07.00 - 09.00 น. เทานั้น ณ โดมอเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน

แนะนําคณะกรรมการชุมชนเมืองทอง
ที่แต่งตั้งใหม่

ผู้พิการที่ได้รับรางวัลคนพิการต้นแบบ
ระดับจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2561

 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    ชิ้น

 กองสวสัดกิารสงัคม จดัโครงการหวงใยใสใจคนพกิาร ประจาํป 2561 เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2561
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบานสวน เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของคนพิการ สรางขวัญและกําลังใจแกคนพิการใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมสรางแรงจูงใจ สรางเครือขายระหวางคนพิการ ชุมชนและสังคม 
ในการนี ้ไดจัดใหมกีารบรรยายใหความรูเกีย่วกบัการดแูลสุขภาพของคนพกิารแบบองครวม การอภปิราย
ของภาคีเครือขายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้ง กิจกรรมเสริมสรางพลังแกคนพิการ 
ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คนพิการ ผูดูแลคนพิการ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 440 คน 

โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ
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ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

แผนที่แสดงจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 1

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 2

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 3

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 4

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 5

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 6

แผนที่แสดงจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด

CCTV
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

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

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 2
1.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 25 (ซ.เรืองศุข)
2.  สามแยกโรงเรียนชลพินิจพานิชยการ
3.  ซอยสงวนวงศ ตัด ซอยเพชรรัตน
4.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 18 (ซ.เมืองไทยประกันชีวิต)
5.  แยกหมูบานแพร เพชร แกว
6.  แยกโรงเรียนสุอารีวิทยา
7.  หลังศาลเจาพอลิง
8.  ซอยบานสวน – เศรษฐกิจ 16 ซอย 1 (ซ.ตนยาง)
9.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 8 (ซ.โรงเรียนเพชรพิทยาคม)

10.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 2 (ซ.ศรีณรงค)
11.  ซอยบานสวน - ศุขประยูร 13 (ซ.จินดา)
12.  ชุมชนดงตาล
13.  ซอยบานสวน - ศุขประยูร 21/1 (ดับเพลิงมาลัยทอง)
14.  ซอยสุขบท
15.  ซอยบานสวน - เขานอย 16 (ซ.เขานอยวิลลา)
16.  ซอยรังสี
17. ซอยบานสวน - ศุขประยูร 23 ซอย 3
18.  ซอยบานสวน - เขานอย 2 (หนาซอยเขานอย)
19.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 5
20.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 9
21.  ทางเขาหมูบานรินรดา (ใกลทางรถไฟ)
22.  ซอยบานสวน – เศรษฐกิจ 30 (ซ.บานสวน 12)

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 3
1.  ชุมชนบอนไก
2.  ซอยเอไอเอ
3.  ซอยขางโรงเรียนศุทธรัตน
4.  แยกเสรีชัย
5.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 5
6.  จุดกลับรถฝงปม ปตท.
7.  ซอยบัวปูนปน
8.  ซอยแมและเด็ก
9.  ซอยบุญประทาน

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 1
1.  ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 25
2.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 17
3.  ซอยบานสวนยามนิมิต
4.  ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 10 
5.  ซอยบานสวน - ร.ร.เมรี่ 8
6.  ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 8
7.  ซอยบานสวน - ธีระบัณฑิต 5 
8.  ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 4 – 5
9.  ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 16 (ม.บานสวนคูณ)
10.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 9

11.  ซอยพงษทิพย
12.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 37
13.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 31
14.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 25
15.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 21
16.  บานสวนซอย 9 (แยกโรงเรียนธารทิพยวิทยา)
17.  ซอยบานสวน - หนองขางคอก 2 ซอย 2
18.  ถนนเพชรบานสวน 7 (คอนโดลุมพินี)
19.  หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กหมู 5
20.  ซอยอยูแลวรวย
21.  ถนนพงษประเสริฐ ตัดกับ สุรณรงค

22.  หนา ร.ร.บานสวนอุดมวิทยา
23.  ซอยบานสวน - พงษประเสริฐ 10
24.  หนา ปณ.พงษประเสริฐ 10
25.  ซอยบานสวน - หนองขางคอก 6
26.  บานสวนซอย 9 ตัด ถนนเพรชบานสวน
27.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 19
28.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 18
29.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 20
30.  ซอยบานสวน -เลี่ยงเมือง 22 (เขาวัดผาสุก)
31.  แยกวัดผาสุการาม
32.  แยกวัดใหมบานสวน

ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

ถนนสุขุมวิท
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จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 4
1.  บริเวณจุดกลับรถโรงเรียนชลพินิจพานิชยการ
2.  กลางซอยเรืองสุข - ซอยดิษดล
3.  ปากซอยเรืองสุข (ถนนสุขุมวิท)
4.  ปากซอยโรงเรียนชลพินิจพานิชยการ (ถนนสุขุมวิท)
5.  แยกไฟแดงโรงเรียน ชลชายฯ (ถนนสุขุมวิท)
6.  แยกไฟแดงโรงเรียน ชลชายฯ (ถนนพระยาสัจจา)
7.  แยกโบลิ่ง
8.  แยกอุตุฯ วชิรปราการ
9.  แยกบานสวน 11 ซอย 5 (ขางโลตัสเอ็กเพลส)
10.  ปากซอยหมูบานพาศิริ ตัด สุขสําราญ
11.  ซอยปากนําชัย 2 (แยกบานบึง)
12.  ซอยบานสวน 11 (ขางรานเซเวน)
13.  ปากทางเขาหมูบานสวนวิลล
14.  สามแยกปาชาแขก
15.  ตลาดกิ่งแกว
16.  ซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 5
17.  ซอยเพชรบานสวน 2
18.  ซอยเพชรบานสวน 8
19.  แยกซอยเพชรบานสวน – ซอบบานสวนหนองขางคอก 6
20.  ซอยเพชรบานสวน 19
21.  ซอยนภาศรี
22.  หนาศูนยดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน 1
23.  ถนนสุรณรงค ตัด ซอยบานสวน – หนองขางคอก 1
24.  หอพักฮั่งเปา
25.  หนาที่ทําการบานกํานันวินัย
26.  บริเวณทางแยกเขาหมูบานสวนวิลล 3
27.  ซอยบานสวน - พงษประเสริฐ 6
28.  บริเวณทางแยกเขาหมูบานกีรติ 5
29.  ซอยบานสวน – พงษประเสริฐ 13
30.  ปากซอยพูนสวัสดิ์
31.  กลางซอยพูนสวัสดิ์
32.  บริเวณทางแยกหลังโกลบอลเฮา
33.  ตะวันออกเชียงกง
34.  ปากซอยทุงสระ 3
35.  กลางซอยทุงสระ 3
36.  แยกทายซอยทุงสระ 3 (กอนถึงทางรถไฟ)
37.  สุดเขตเทศบาล (ทุงสระ 3)
38.  กลางซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 35
39.  ปากซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 35
40.  ปากซอยทางเขา สนง. กองชาง (แหงใหม)
41.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 31
42.  หมูบานแพรเพชรแกว
43.  ทางโคง (บานเชาเสริมสุข)
44.  บานพักตํารวจ

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 5
1.  กลางซอยบานสวน - สุขุมวิท 2 (ซอยตนโพธิ์)
2.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 1
3.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 2
4.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 3
5.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 5
6.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 6
7.  ปมเซลล (ขาง บ. AIA)
8.  สามแยกกลางซอยรามาชูส
9.  สี่แยกกลางซอยรามาชูส
10.  ซอยบานสวน - ธีรบัณฑิต 4
11.  ตรงขามหนาคายทหาร ประตู 7
12.  ซอยบานสวน - ศุขประยูร 11
13.  ซอยบานสวน - ศุขประยูร 9
14.  ซอยบานสวน - ศุขประยูร 6
15.  ซอยบานสวน - ศุขประยูร 8
16.  ซอยเนินยายวาส
17.  หมูบานทรัพยอนันต (ซ.ขนมจีน)
18.  กลางเนินวัดธรรมนิมิตต
19.  ซอยบานสวน - เขานอย 12 (ซ.เครือวัลย)
20.  กลางซอยเขานอยวิลลา (เขานอย 16)
21.  สามแยกบานสวน - เขานอย 20
22.  ซอยรุงเรือง 15
23.  ซอยบานสวน - เขานอย 18
24.  ซอยบานสวน - เขานอย 19
25.  วงเวียนเมงหุย
26.  สามแยกสมพงษอพาทเมน
27.  กลางซอยบานสวน - เขานอย 19
28.  ซอยบานสวน - ศุขประยูร 23
29.  บริเวณหนาบานกองทุนหมูบานศาลาคู
30.  ซอยบานสวน - เลี่ยงเมือง 7
31.  ทางโคงศาลาคู
32.  ซอยอินทรวราคม (ซ.ซังอี้)
33.  สี่แยกกลางซอยรังสี
34.  กลางซอยบานสวน - เศรษฐกิจ ซ.2
35.  สามแยก ซ.บานสวน - เศรษฐกิจ ซ.3
36.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 12
37.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 14
38.  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

10.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 2 (ซ.ศรีณรงค)
11.  ซอยบานสวน - ศุขประยูร 13 (ซ.จินดา)
12.  ชุมชนดงตาล
13.  ซอยบานสวน - ศุขประยูร 21/1 (ดับเพลิงมาลัยทอง)
14.  ซอยสุขบท
15.  ซอยบานสวน - เขานอย 16 (ซ.เขานอยวิลลา)
16.  ซอยรังสี
17. ซอยบานสวน - ศุขประยูร 23 ซอย 3
18.  ซอยบานสวน - เขานอย 2 (หนาซอยเขานอย)
19.  ซอยบานสวน - เล่ียงเมือง 5
20.  ซอยบานสวน - เล่ียงเมือง 9
21.  ทางเขาหมูบานรินรดา (ใกลทางรถไฟ)
22.  ซอยบานสวน – เศรษฐกิจ 30 (ซ.บานสวน 12)

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะที่ 3
1.  ชุมชนบอนไก
2.  ซอยเอไอเอ
3.  ซอยขางโรงเรียนศุทธรัตน
4.  แยกเสรีชัย
5.  ซอยบานสวน - สุขุมวิท 5
6.  จุดกลับรถฝงปม ปตท.
7.  ซอยบัวปูนปน
8.  ซอยแมและเด็ก
9.  ซอยบุญประทาน

10.  หมูบานแฟรี่แลนด
11.  กลางซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 30 (ซอย 12)
12.  สุสานเตี้ยเฮี้ย
13.  ปากซอยบานสวน - เศรษฐกิจ 31
14.  กลางซอยบานสวน – เศรษฐกิจ 31
15.  บริเวณใตสะพานทางรถไฟ
16.  กลางซอยโปษยานนท
17.  หมูบานวราทรัพย
18.  จุดกลับรถหนารานเซน ขาวตมปลา (ถนนสุขุมวิท)
19.  หนาโรงเรียนเพชรวิทยา
20.  ทางโคงโรงเรียนเพชรวิทยา
21.  ซอยสุขุมวิท (ซอย 1)
22.  ปากซอยสุขบท (หันหนาออกถนนศุขประยูร)
23.  จุดกลับรถบริเวณปมเซลล (ถนนสุขุมวิท)
24.  วงเวียนซอย 7
25.  วัดธรรมนิมิต
26.  ประตู 7 หนาคาย
27.  ซอยอูฉลองชัย
28.  ซอยเนินยายวาส
29.  หนาโรงเรียนจั่นอนุสรณ
30.  ทางเขาอนุบาลรมไม
31.  ซอยเมืองไทย
32.  หนาประปา
33.  หนาทางเขาตึกนํ้า (ถนนสุขุมวิท)
34.  กลางซอยบานสวน – สุขุมวิท 17 แยก 1
35.  หนาโรคปอด (พระยาสัจจา)
36.  ซอยชเลรมภ
37.  ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 19 (ขาวตมตะวันออก)
38.  ซอยบานสวน - พระยาสัจจา 2 (ซอยทวีสุข)
39.  จุดกลับรถหนารานพระยาสัจจาเฟอรนิเจอร
40.  จุดกลับรถหนามัณฑนาคอนโด
41.  กลางซอยเขานอย (ตรงขามรานถายเอกสาร)
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ศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลเมืองบานสวนเพื่อบริการประชาชน
ระเบียบเทศบาลเมืองบานสวน วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลเมืองบานสวน พ.ศ. 2561

 1.1 ใหศูนยขอมูลขาวสารจะทําสมุดทะเบียน สําหรับ
ผูเขาตรวจดูขอมูลขาวสารที่ตั้งแสดงไว ทั้งนี้เพื่อเปนหลักฐาน
ของทางราชการ
 1.2 การขอสําเนาขอมูลขาวสาร ขอสําเนาขอมูลขาวสาร 
มีคํารับรองถูกตอง ใหยื่นคําขอเปนหนังสือตามแบบที่เทศบาล
กําหนด ตอเจาหนาท่ีของศูนยขอมูลขาวสาร หรือเขียนขึ้นเอง
โดยใหระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่เขาใจไดตาม
สมควร
 ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับคําขอตรวจสอบวา ขอมูลขาวสาร
ตามคําขอนั้นเป นข อมูลข าวสารที่อยู  ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลศูนยขอมูลขาวสารหรืออยูในความครอบครอง
หรือผู คุมดูแลของหนวยงานใดในเทศบาลหรือหนวยงาน
นอกสงักดัอืน่ใด หากเปนขอมลูขาวสาร และอยูในความครอบครอง 
หรอืควบคมุดแูลของศูนยขอมลูขาวสารใหเจาหนาทีป่ระจาํศนูยขอมลู
ขาวสารซ่ึงเปนพนักงานเทศบาล ประเภทวชิาการ ระดบัปฏบิตักิาร 
หรอืประเภททัว่ไป ระดบัชาํนาญงาน ขึน้ไปหรอืเทยีบเทา เปนผูลงนาม
ในสาํเนาทีม่คีาํรบัรองถกูตองของขอมลูขาวสาร โดยลงลายมอืชือ่
พรอมทั้ง ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหนงตลอดจน วัน เดือน ป 
ใหชัดเจน ทั้งนี้ใหรับรองตามจํานวนผูที่ยื่นขอใหรับรอง
 1.3  ในกรณขีอตรวจดู ขอสําเนา หรอืขอสาํเนาทีม่คีาํรบัรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสารอื่น ซ่ึงในความครอบครองหรือควบคุม
ดูแลของหนวยงานในเทศบาล ใหเจาหนาท่ีผูรับคําขอเสนอเรื่อง
ไปยังหนวยงานนั้น พรอมทั้งแนะนําใหผูยื่นขอไดประสานกับ
หนวยงานนั้นโดยตรงดวยหากประสงค
 กรณีที่ตองมีการรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสาร 
ให หั วหน าหน วยงานในสังกัดหรือผู ที่ ได  รับมอบหมาย
เปนผูพิจารณาอนุญาต ใหพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ตัง้อยู่ที ่ชัน้ 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน 
เลขที ่999 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000 

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

 2.1 การบริการขอมูลขาวสารตามคําขอใหดําเนินการใหบริการ ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
   การใหบริการชอมูลขาวสารที่จัดไวใหประชาชนตรวจดูหรือขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองความถูกตองของขอมูลขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสาร ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันทาํการทีไ่ดมคีาํขอนัน้ เวนแตมเีหตอัุนสมควร แตตองแจงวนัดาํเนนิการแลวเสรจ็ใหผูขอขอมลูทราบดวย
   การใหบริการขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงาน
ในสังกัด ใหหนวยงานในสังกัดที่มีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดหาใหไดจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็วหรือภายในวันที่มีคําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควรแตตองแจงกําหนดวันดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลทราบดวย
   ในกรณีที่มีขอมูลขาวสารที่ขอจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
15 วัน ตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จ
ใหผูขอขอมูลขาวสารทราบดวย

 1.4 กรณีการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอนั้น กระทบถึง
ประโยชนไดเสียของผูใดใหหนวยงานนั้นแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
โดยมิชักชา เพื่อใหผูมีสวนไดเสียนั้นคัดคานภายในเวลาที่กําหนด
ไวในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540
 1.5  กรณมีคีาํสัง่มใิหเปดเผยขอมลูขาวสารตามคาํขอใด  ใหแจง
คาํสัง่พรอมเหตผุลใหผูยืน่ขอทราบพรอมแจงใหผูยืน่ขอทราบ ถึงสทิธิ
และระยะเวลาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตดังกลาวตอคณะกรรมการ
วนิจิฉยัการเปดเผยขอมลูขาวสารตามมาตรา 18 แหงพระราชบญัญติั
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดวย
 1.6  ขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหหนวยงานในสังกัด
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนที่
เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยรอบคอบ
 1.7  ขอมูลขาวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติ
คณะรฐัมนตรกีาํหนดวธีิปฏบิตัเิกีย่วกับขอมลูขาวสารนัน้ไวเปนพเิศษ 
การขอขอมลูขาวสารและการขออนญุาตจะตองปฏบิตัติามกฎหมาย
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
 1.8  การเรียกคาธรรมเนียม การทําสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 

พ.ศ.  2542 เรือ่งการเรยีกคาธรรมเนยีมการขอสาํเนา หรอืขอสาํเนา
ที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการตามอัตรา
ทายระเบียบนี้
 ***รายไดจากคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึง่ใหเปนรายไดของ
เทศบาลเมืองบานสวน

 2. กําหนดระยะเวลา

3. สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร

1. การขอตรวจดู
 การขอข้อมูลข่าวสาร 
 และการอนุญาต

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
เทศบาลเมืองบานสวน 

วันที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วม

การประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2562

เพ่ือให้สมาชิกรับทราบผลการดําเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมยูงรําแพน ชั้น 5 

อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม 038 - 184555 ต่อ 8

หรือเทียบเทา เปนผูลงนามรับรอง
ความถูกตองของขอมูลขาวสาร 
เวนแตขอมูลขาวสารนั้นเปนขอมูล
ข าวสารลับ ซึ่งต องดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการ
รักษาความลับของราชการ
 กรณีที่ไม อาจวินิจฉัยไดว า
ขอมูลขาวสารที่มีคําขอน้ัน เปน
ขอมูลขาวสารที่ เป ดเผยไดหรือ
ไมใหหัวหนาหนวยงานในสังกัด
เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตอไป
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กําหนดหน่วยเลือกตัง้และทีเ่ลือกตัง้
ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เป็นวันเลือกตัง้ทัว่ไป จังหวัดชลบุรี ปี 2562

หน่วยเลือกตัง้เขตตําบลหนองรี
(เขต 1 เทศบาลเมืองบ้านสวน)

หนวยเลือกตั้งเขตตําบลหนองรี (เขต 1 เทศบาลเมืองบานสวน)
หนวยเลือกตั้งที่ 1 ไดแก ตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 7 ถึงบานเลขที่ 99/18 หมูที่ 1
 บานเลขที่ 44/3 ถึงบานเลขที่ 63 หมูที่ 3
 ที่เลือกตั้ง ไดแก บริเวณพื้นที่วางตลาดนัดซอย 12 (เต็นท)
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 879 ราย 
หนวยเลือกตั้งเขตตําบลหนองขางคอก (เขต 1 เทศบาลเมืองบานสวน)
หนวยเลือกตั้งที่ 2 ไดแก ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 82 หมูที่ 1
 ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารอเนกประสงควิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
 บริหารธุรกิจกรุงเทพฯ ชลบุรี
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 502 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 3 ไดแก ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 33 ถึงบานเลขที่ 72 หมูที่ 4
 ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารอเนกประสงควิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
 บริหารธุรกิจกรุงเทพฯ ชลบุรี
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 884 ราย
หนวยเลือกตั้งเขตตําบลบานสวน (เขต 2 เทศบาลเมืองบานสวน)
หนวยเลือกตั้งที่ 1  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 30 หมูที่ 1
 ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานหนองตะโก
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 892 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 2  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 30/1 ถึงบานเลขที่ 60 หมูที่ 1
 ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานหนองตะโก
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 895 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 3  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 60/1 ถึงบานเลขที่ 99/197 หมูที่ 1
 ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานหนองตะโก
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 860 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 4  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 22/66 หมูที่ 2
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 991 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 5  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 22/67 ถึงบานเลขที่ 26 หมูที่ 2
 เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 988 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 6  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 26/1 ถึงบานเลขที่ 31/8 หมูที่ 2
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 902 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 7  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 31/9 ถึงบานเลขที่ 59/6 หมูที่ 2
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 941 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 8  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 59/7 ถึงบานเลขที่ 68/289 หมูที่ 2
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองบานสวน
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 919 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 9 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 69 ถึงบานเลขที่ 92 หมูที่ 2
 ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารโภชนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 647 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 10 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 92/1 ถึงบานเลขที่ 121/48 หมูที่ 2
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 706 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 11 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 121/49 ถึงบานเลขที่ 333/123 หมูที่ 2
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 969 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 12 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 47/1 ถึงบานเลขที่ 83/50 หมูที่ 3
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,043 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 13  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 83/51 ถึงบานเลขที่ 99/150 หมูที่ 3
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,049 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 14  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 99/151 ถึงบานเลขที่ 126/556 หมูที่ 3
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,024 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 15  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 245/16 ถึงบานเลขที่ 999/9 หมูที่ 3
 เลือกตั้ง ไดแก โดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอํารุง
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 995 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 16  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 9/38 หมูที่ 3 ถึงบานเลขที่ 1001หมูที่ 3
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงค (เล็ก) โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 953 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 17 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 9/39 ถึงบานเลขที่ 16/20 หมูที่ 3
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงค (เล็ก) โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 996 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 18 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 16/21 ถึงบานเลขที่ 31/22 หมูที่ 3
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงค (เล็ก) โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 922 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 19 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 31/23 ถึงบานเลขที่ 47 หมูที่ 3
 เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงค (เล็ก) โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 782 ราย

หนวยเลือกตั้งที่ 20 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 127 ถึงบานเลขที่ 245/15 หมูที่ 3
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงค (เล็ก) โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 728 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 21 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 29/30 หมูที่ 4
 เลือกตั้ง ไดแก โรงจอดรถสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 387 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 22 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 29/31 ถึงบานเลขที่ 51/16 หมูที่ 4
 ทีเ่ลอืกตัง้ ไดแก ตกึอาํนวยการวทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธรจงัหวดัชลบรุี
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 676 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 23  ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 51/17 ถึงบานเลขที่ 110 หมูที่ 4
 ที่เลือกตั้ง ไดแก มูลนิธิอมรทวีธรรม (โรงเจหลังบริษัทไทยสมุทรประกันภัย) 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 684 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 24 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 110/1 ถึงบานเลขที่ 239/22 หมูที่ 4
 ที่เลือกตั้ง ไดแก มูลนิธิอมรทวีธรรม (โรงเจหลังบริษัทไทยสมุทรประกันภัย) 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 785 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 25 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 239/23 ถึงบานเลขที่ 351/4 หมูที่ 4
 ที่เลือกตั้ง ไดแก มูลนิธิอมรทวีธรรม (โรงเจหลังบริษัทไทยสมุทรประกันภัย) 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 990 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 26 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 99/5 หมูที่ 5    
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โถงนํ้าตกโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 428 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 27 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 99/6 ถึงบานเลขที่ 125/5 หมูที่ 5
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โถงนํ้าตกโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 894 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 28 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 310/1 ถึงบานเลขที่ 349/53 หมูที่ 5
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงอาหารโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 524 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 29 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 349/54 ถึงบานเลขที่ 403/4 หมูที่ 5   
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โรงอาหารโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 467 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 30 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 158/4 ถึงบานเลขที่ 202/21 หมูที่ 5
 ที่เลือกตั้ง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบานสวน หมูที่ 5
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 910 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 31 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 202/22 ถึงบานเลขที่ 228/6 หมูที่ 5
 ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมพุทธสงเคราะห (ซีเกาะ)
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,072 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 32 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี    
 บานเลขที่ 228/7 ถึงบานเลขที่ 267 หมูที่ 5
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงคโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 450 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 33 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 267/1 ถึงบานเลขที่ 310 หมูที่ 5   
 ที่เลือกตั้ง ไดแก โดมอเนกประสงคโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 307 ราย 
หนวยเลือกตั้งที่ 34 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 ที่บานเลขที่ 125/6 ถึงบานเลขที่ 158/3 หมูที่ 5
 เลือกตั้ง ไดแก สมาคมพุทธสงเคราะห (ซีเกาะ)
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 495 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 35 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 403/5 ถึงบานเลขที่ 418 หมูที่ 5
 ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมพุทธสงเคราะห (ซีเกาะ) 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 667 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 36 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 418/1  ถึงบานเลขที่ 466/22 หมูที่ 5
 ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมไตรคุณธรรม (ซําเต็กไท) 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 516 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 37 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 466/23 ถึงบานเลขที่ 515/10 หมูที่ 5
 ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมไตรคุณธรรม (ซําเต็กไท) 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 464 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 38 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 515/11 ถึงบานเลขที่ 524/101 หมูที่ 5
 ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมไตรคุณธรรม (ซําเต็กไท) 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 643 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 39 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 524/102 ถึงบานเลขที่ 555/5 หมูที่ 5
 ที่เลือกตั้ง ไดแก สมาคมไตรคุณธรรม (ซําเต็กไท) 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 567 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 40 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 1 ถึงบานเลขที่ 12/188 หมูที่ 6
 บานเลขที่  9809 ถึงบานเลขที่ 9809 หมูที่ 6
 ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารรมสนนฤมิตโรงเรียนบานสวนจั่นอนุสรณ 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 773 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 41 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี    
 บานเลขที่ 12/189 ถึงบานเลขที่ 18/32 หมูที่ 6
 ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารรมสนนฤมิตโรงเรียนบานสวนจั่นอนุสรณ
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 791 ราย
หนวยเลือกตั้งที่ 42 ไดแก ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
 บานเลขที่ 18/33 ถึงบานเลขที่ 20/348 หมูที่ 6
 ที่เลือกตั้ง ไดแก อาคารรมสนนฤมิตโรงเรียนบานสวนจั่นอนุสรณ
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 882 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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 บริเวณซอยสาธารณประโยชน์ แยกจากซอยบานสวน – เลี่ยงเมือง 6 ขางบานเลขที่ 57
หมูที่ 10 ตําบลบานสวน ในวงเงินงบประมาณ 107,000 บาท โดยมีปริมาณงานดังตอไปนี้ 
วางทอ PE ขนาดเสนผาศนูยกลาง 110 มลิลเิมตร PN 6 (Class 100) ความยาวประมาณ 106 เมตร
 ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการกอสรางปรับปรุง

 บริเวณซอยสาธารณประโยชน์ แยกจากซอยบานสวน - เลีย่งเมอืง 10 ขางบานเลขที ่43/1 
หมูที่ 10 ตําบลบานสวน ในวงเงินงบประมาณ 242,000 บาท โดยมีปริมาณงานดังนี้ วางทอ PE 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการกอสรางปรับปรุง

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

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

 บริเวณซอยสาธารณะ ขางบานเลขที่ 555/5 หมูที่ 2 ตําบลบานสวน ในวงเงินงบประมาณ
345,300 บาท โดยมีปริมาณดังนี้ วางทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร PN 6
(Class 100) ความยาวประมาณ 546 เมตร  ซึง่ในขณะนีอ้ยูระหวางการดาํเนนิการกอสรางปรับปรุง

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายนํ้าประปา

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู

 ต้ังแตสขุมุวทิ – ถนนพงษประเสรฐิ หมูที ่3 ตําบลบานสวน ในวงเงนิงบประมาณ 8,890,000 บาท 
โดยมปีรมิาณงานดงันี ้กอสรางปรบัปรงุรางระบายนํา้เปด คสล. กวาง 4.00 – 9.50 เมตร ยาว 326.00 
เมตร ลึก 2.50 เมตร โดยไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ้าเปิด คสล. ห้วยทวน 

 (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

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํ้าเปิด คสล. ห้วยยายเจ๋ง 

โครงการก่อสร้างวางท่อรางระบายนํ้าเหลี่ยม คสล. 
พร้อมซ่อมผิวจราจร คสล.

รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างปรับปรุงเร่งด่วน 
เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตบ้านสวน

 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



เงินอุดหนุนทั่วไป  
40,213,638.00, 39%

เงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค

139,047.09, 0%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- , 0%

ภาษีอากร
1,822,538.87, 2%

คาธรรมเนียม  คาปรับ ใบอนุญาต
1,562,643.00, 2%

รายไดจากทรัพยสิน
210,832.76, 0%

รายไดเบ็ดเตล็ด
678,870.00, 1%

รายไดจากทุน
- , 0%

ภาษีจัดสรร
57,176,562.13, 56%

รายรับ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
- , 0%

เงินเดือนฝายการเมือง 
1,088,636.00, 2%

เงินเดือนขาราชการ  
4,380,106.45, 10%

คาจางพนักงานจาง  
11,215,911.60, 26%

คาตอบแทน 
85,476.00, 0%

คาใชสอย 
1,661,927.66, 4%

คาวัสดุ
898,293.68, 4%

คาสาธารณูปโภค  
753,633.96, 2%

เงินอุดหนุน 
9,824,449.31, 23%

รายจายอื่น
- , 0%

คาครุภัณฑ
- , 0%

คาจางประจํา  
294,300.00, 1%

รายจ่าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

งบกลาง
13,190,342.54, 30%

ภาษีโรงเรือน

12 ฉบับธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

www.bansuan.go.th  นวมินทรเกงกลา ปดตาวัดปาลือไกล พระใหญวัดธรรม เดนลํ้าเขามยุรา รักษปาชายเลน

13ฉบับธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

นวมินทรเกงกลา ปดตาวัดปาลือไกล พระใหญวัดธรรม เดนลํ้าเขามยุรา รักษปาชายเลน  www.bansuan.go.th

รายละเอียดรายรับ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ขอมูลการจัดเก็บรายได ประจําปงบประมาณ 2562

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดรายรับ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562รายละเอียดรายรับ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ขอมูลการจัดเก็บรายได ประจําปงบประมาณ 2562ขอมูลการจัดเก็บรายได ประจําปงบประมาณ 2562
ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

54,868,806.81 

ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีทองที่ คาธรรมเนียมเก็บขยะ

61 26 27 9,081

จํานวนเงิน

จํานวนราย

ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีทองที่



 เทศบาลจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 
เม่ือวันเสารที่  12 มกราคม 2562 ปนี้เทศบาลจัดงานขึ้นที่ 
โดมอเนกประสงคเทศบาลเมืองบานสวน โดยมีนายจักรวาล 
ต้ังประกอบ นายกเทศมนตรี นายชัยเดช ชิตวิเศษ และ นายมนัส 
เดชชวีะ รองนายกเทศมนตร ีพรอมดวยคณะผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ เขารวมพิธีเปดงานวันเด็กในปนี้ ภายในงาน
มีซุมกิจกรรมแจกของรางวัลตาง ๆ มากมาย ทั้งจากหนวยงาน
ของเทศบาลเองที่มีการจัดกิจกรรมเปนซุ มตางๆ อาทิ เกม 
“Sport Kids” เกม“ขยะเสี่ยงทาย เกม “สอยดาว” เกม “บอลหรรษา” 
เกม “ตอจิก๊ซอว + ปาเปา” เกม “โยนโบวลิง่” ทีท่าํใหเดก็ๆ สนกุสนาน
กนัใหญ นอกจากเกมกาลละเลนของเทศบาลแลว เรายงัมซีุมกจิกรรม
ท่ีไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให
ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี เพื่อเด็กๆ ชาวบานสวน
ไดมีความสุข ไดรับความรู และยังไดของรางวัลกลับบานถือติดมือ
กันไปอีกดวย ซุ มอาหารและเครื่องดื่มมากมายมีพรอมภายใน
งานใหกับผูปกครองและบรรดาเด็ก ๆ ที่มารวมงานไดอยางเต็มที่ 

วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562
จัดโดย เทศบาลเมืองบ้านสวน

ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ครอบครัวเกื้อกูลพิทักษ์
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จํากัด
บริษัท พีพีพี บ้านสวนแลนด์ จํากัด
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
นายอันน์นุพันธ์  นิลเทศ

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

หน่วยงานผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม

หน่วยงานผู้สนับสนุนของขวัญ/ของรางวัล

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

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

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

10.
11.
12.
13.

ชุมชนหมู 5 บานสวน
ชุมชนอยูสบาย
ชุมชนหนองกระทุม + ชุมชนบานสวนหนองขางคอกสามัคคี
ชุมชนวัดใหมบานสวน
ชุมชนโพธ์ิทองสามัคคี
ชุมชนเพชรวิลลา
คุณรัตนาภรณและเพื่อนๆ
บริษัท บุญรอดบริเวอร่ี จํากัด
กลุมสุภาพบุรุษเทศบาลเมืองบานสวน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบานสวน (ออมวันละบาท)
กลุมแมบานเกษตรกรตําบลบานสวน
คุณพศิน กุลธนโรจน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานสวน
บริษัท เอ็ม.จี.บี เวิลดฟูด จํากัด
รานโปเตโตไทม
โรงเรียนบานสวน (จ่ันอนุสรณ)
บริษัท AJETHAI
หางหุนสวนจํากัด ชลบุรี ว.พานิช  
โลโซโตเกียว (พี่ดุลย)
คณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองบานสวน
คุณปริดา แซอ้ึง รานตะวันออกหมูหยองแสงตะวัน
ชุมชนบายพาสหนองขางคอก
บริษัท สตารมันนี่

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสวน
บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด) จํากัด
การประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี
คุณดวงพร ก.ศรีสุวรรณ ชุมชนบานสวนสุขใจ
หางหุนสวน เอสซีพี โมเดิรนเทรด
ชุมชนตลาดบานสวน
นางสถิรพร กิจกาญจนกุล ชุมชนเมร่ี 
กรมพลศึกษา
คุณปลื้มจิตร ถินขาว
คุณวิลาวัณย อภิญญาพงศ
บริษัท เคเบิ้ล ทีวี ชลบุรี
คุณวชิระ รุจินิธิกุล (ชุมชนตลาดบานสวน)
คุณเพ็ญสุรัสม์ิ กิจกาญจนกุล (ชุมชนบานหนองกระทุม)

นํ้าสมเกล็ดหิมะ 1,000 แกว
กวยจ๊ับ 300 ชาม
ขาวไขเจียว 300 จาน 
ไสกรอก และไกทอด
วุนสี 1,000 ถวย
ไอศกรีม 1 ถัง
ลูกช้ินหมูทอด 50 กิโลกลัม และน้ําเกกฮวย
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

เรยีกไดวา อิม่ใจกบัความสนกุ อิม่ใจกบัรอยยิม้ ยงัอิม่ทองดวยอาหาร
อรอยๆ อีกดวย นอกจากกิจกรรมแลว ยังมีการแสดงบนเวที
ของนักเรียนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบานสวน 
ที่เปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดมีโอกาสกลาแสดงออก และใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน และการแสดงมายากลทีไ่ดรบัความสนใจเปนอยางมาก 
บัตรเขารวมงานยังไดลงทะเบียนรวมลุนรับรางวัลมากมายจาก
ผูสนบัสนนุ กจิกรรมงานวนัเดก็แหงชาติ เปนกิจกรรมทีเ่ทศบาลเมอืง
บานสวนจัดขึ้นทุก ๆ  ป และในป 2562 นี้ มีผูสนใจเขารวมกิจกรรม
กวา 2,600 คน

14 ฉบับธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

www.bansuan.go.th  นวมินทรเกงกลา ปดตาวัดปาลือไกล พระใหญวัดธรรม เดนลํ้าเขามยุรา รักษปาชายเลน

15ฉบับธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

นวมินทรเกงกลา ปดตาวัดปาลือไกล พระใหญวัดธรรม เดนลํ้าเขามยุรา รักษปาชายเลน  www.bansuan.go.th



เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจําปีการศึกษา 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

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
  การคนืเงนิประกนั ตองมาเรยีนโดยขาดเรยีนไมเกนิ 3 วนั ตลอดโครงการจงึจะคนืเงนิประกนั
  รับสมัครตั้งแตบัดนี้ - 8 มีนาคม 2562 

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านสวน
โทร. 038 - 184555 ต่อ 8 หรือ โทร. 064 - 2400463

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน 
038 - 184555 ต่อ 6 หรือ 081 - 2083024  

นายธัญญวัฒน์ ปานเกิดผล ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ 
(ผู้ประสานงานโครงการฯ) 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหบานสวน ไดจดทะเบียนขึ้นเปนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครวัของบคุคลซึง่ถงึแกความตาย โดยมไิดประสงคจะหากาํไร หรือรายไดเพือ่แบงปนกัน 
โดยเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ชําระคาสงเคราะหศพใหกับหัวหนาสายเก็บเงินศพละ 20 บาท จึงขอ
ประชาสมัพนัธใหผูทีส่นใจ เขาสมคัรเปนสมาชกิฌาปนกจิสงเคราะหบานสวน โดยมรีายละเอยีดดงันี้
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)

 การขึ้นทะเบียนผูพิการรายใหมที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน และผูพิการที่ยายที่อยูมาจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
คุณสมบัติของผูที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวน 
 3. มีบัตรประจําตัวคนพิการ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
 4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ
 5. สําหรับผู ที่ได รับเบี้ยความพิการจาก อบต. เทศบาล หรือสํานักงานเขต (กทม.) 
ที่ย ายภูมิลําเนามาอยู ในเขตเทศบาลเมืองบานสวน ตองมาแสดงความประสงคลงทะเบียน 
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 สอบรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลเมอืงบานสวน หมายเลขโทรศพัท 
038 - 184555 ตอ 8 กรณีผูพิการไมสามารถไปยื่นลงทะเบียนดวยตนเองได  สามารถใหญาติ
มารบัเอกสารการมอบอาํนาจ ไดทีก่องสวสัดกิารสงัคม เทศบาลเมอืงบานสวน และใหผูรบัมอบอาํนาจ  
ยื่นแทนได โดยใหแนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจดวย

 ขอเชิญชวนใหผู สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน 
รวมทัง้ผูสงูอายทุีย่ายภมูลิาํเนาเขามาอยูใหมในเขตเทศบาลเมอืงบานสวน และผูสงูอายทุีจ่ะมอีายคุรบ 
60 ปบริบูรณ ในปงบประมาณถัดไป (เกิดกอนวันที่ 2 กันยายน 2503) ที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
คุณสมบัติของผูสูงอาย ุ
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานสวน
 3. เปนผูที่เกิดกอน วันที่ 2 กันยายน 2503  และไมเคยลงทะเบียนมากอน ในกรณีที่ทะเบียน
ราษฎร ไมปรากฏวนั เดอืน เกดิ ใหถอืวาบคุคลนัน้เกดิ ในวนัที ่1 มกราคมของปนัน้ (จะไดรบัเบีย้ยงัชพี 
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 งอายุสามารถมาลงทะเบียนด วยตนเอง ได ตั้ งแต บัดนี้  จนถึงเดือนกันยายน 2562 
ตั้ งแต  เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบรายละเอียดเ พ่ิมเติมได ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานสวน หมายเลขโทรศัพท 038 - 184555 ตอ 8  
กรณีผู สูงอายุไม สามารถไปยื่นลงทะเบียนดวยตนเองได   สามารถใหญาติมารับเอกสาร
การมอบอํานาจ ไดที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานสวน และใหผูรับมอบอํานาจยื่นแทนได 
โดยใหแนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจดวย

ช่วงเดือนมีนาคม 2562 ณ สระว่ายนํ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เติมประสบการณ์ด้านกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สํานักงานเทศบาลเมืองบานสวน
ถนนพระยาสัจจา ตําบลบานสวน 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 121/2543

ปณ.บางปลาสรอย

อัตราคาบริการรถสุขา ทม.บานสวน
อัตราคาบริการดูดสิ่งปฏิกูล

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

พร้อมหรือยัง? กับการเลือกตัง้ปี 2562 ทีจ่ะมาถึง!
 หลายคนคงไดเ้หน็และตดิตามกระแสขา่วการเลอืกตัง้ใหญท่ีจ่ะมาถงึในปี 2562 นีบ้า้งแลว้ ทัง้จากการเดนิหนา้หาเสยีง การแถลงนโยบาย
ของพรรคการเมอืงตา่ง  ๆ   ทีต่า่งเรง่ทาํคะแนนใหพ่ี้นอ้งประชาชนไดรู้จ้กัและหนัมาสนใจ ซึง่หลายคนกค็งมพีรรคการเมอืงทีอ่ยากกากบาทไวใ้นใจกนัแลว้ 
แตก่่อนทีว่นัเลือกตัง้ วันที ่24 มนีาคม 2562 จะมาถงึนี ้มาเชก็กนักอ่นวา่ คณุสมบตัขิองแตล่ะคนครบตามคณุสมบตัผู้ิมสีทิธเิลือกตัง้กนัหรือไม.่..

1. ตรวจสอบรายชือ่
  20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ ศาลากลางจังหวัด 
   ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการเขต ที่ทําการ อบต. สํานักงานเทศบาล ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน
  15 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งจากหนังสือ
   แจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส.12)
2. การเพ่ิมชือ่ - ถอนชือ่
 ก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 10 วัน หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ใน
   บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนําหลักฐาน
   สาํเนาทะเบยีนบา้น และบตัรประจาํตัวประชาชน หรือบตัรประจาํตัวอืน่ใดทีท่างราชการออกใหม้าแสดงด้วย

การเตรียมตัว
กอนไปเลือกตั้ง
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