๑

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตาบลบางสวนฉบับที่ ๑ พ.ศ. 2557
*********
เพื่ออนุวัตตาม มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการจัดทา
ธรรมนูญสุขภาพตาบลบางสวน ได้เสนอ หลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้
ข้อมูลวิชาการและการจัดการ ความรู้เป็นฐานสาคัญ เพื่อให้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สะท้อนเจตนารมณ์
และเป็นพันธะ ร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถนาไปใช้เป็น กรอบและแนวทาง ในการกาหนดทิศทางและ
เปูาหมายของ ระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่สามารถจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่ของตน โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการจัดทาธรรมนูญ
สุขภาพตาบลบางสวนและภาคีเครือข่าย แกนนาชุมชน แกนนาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง จึงกาหนดข้อตกลงไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตาบลบางสวน ฉบับ ที่ ๑ พ.ศ. 2557”
นิยามศัพท์
ข้อ 2 ในธรรมนูญนี้
“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็น
องค์รวมอย่างสมดุล
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์กร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ
“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า แนวการดารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี
“นโยบายสาธารณะ” หมายความว่า ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นว่า หรือเชื่อว่าควรจะดาเนินการไปใน
ทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่กาหนดมาจากรัฐหรือที่ประชุมประชาคมตาบลด้วย
“ การมีส่วนร่วม” หมายความว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆในลักษณะของการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมรับประโยชน์ร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบ

๒
“การป้องกันโรค” หมายความว่า การกระทาหรืองดกระทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บปุวยหรือเป็นโรค
และการปูองกันไม่ให้กลับเป็นซ้าในกรณีที่หายจากการเจ็บปุวยหรือเป็นโรคแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ
การปูองกันก่อนการเกิดโรคหรือก่อนการเจ็บปุวย การปูองกันโรคในระยะที่เกิดโรคหรือเจ็บปุวยขึ้นแล้ว และการ
ปูองกันโรคและฟื้นฟูสภาพเมื่อหายจากการเจ็บปุวยแล้ว
“การควบคุมโรค” หมายความว่า การควบคุมโรคระบาด โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตรายต่างๆ รวมทั้งโรค
ที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมและอาหาร และโรคอื่นๆที่สามารถลดความสูญเสียสุขภาพ ชีวิต
และทรัพยากรได้หากมีการตรวจพบแต่เนิ่นๆ
“การบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การบริการต่างๆ อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการปูองกันและควบคุม
โรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบาบัดสภาวะความเจ็บปุวยและการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
“ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ” หมายความว่า องค์ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และความชานาญในการดูแล
สุขภาพโดยอาศัยความรู้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาในท้องถิ่นซึ่งรวมถึง การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่ประชาชนและชุมชนใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับ
บริการจากผู้จัดให้มีซึ่งสินค้าหรือบริการหรือข้อมูลข่าวสาร อันนาไปสู่การบริโภค และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า
หรือผู้ได้รับบริการโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ” หมายความว่า การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพที่หน่วยงานของรัฐ
และภาคส่วนต่างๆ จัดทาขึ้น เพื่อเผยแพร่และสื่อสารกับประชาชนด้วยรูปแบบและช่องทางต่างๆ

หมวด ๑
ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ
ข้อ 3 ทุกภาคส่วนและประชาชนในตาบลบางสวนมีหน้าที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ จาก
แนวทางบริโภคนิยมไปสู่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งทางกาย ทางจิต ปัญญาและสังคม

หมวด ๒
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ
ข้อ 4 เปูาหมายด้านสุขภาพของคนตาบลบางสวนคือร่วมกันปูองกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทุกคนและทุกครัวเรือน
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเจ็บปุวยต้องได้รับการดูแลทันท่วงที

๓

หมวด ๓
การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาวะ
ข้อ 5 ให้ อบต.บางสวน ,รพ.สต. บางสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้มีการปูองกันภัยจากการประกอบอาชีพ
และ เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ ตาบลบางสวนโดยเฉพาะภาวะน้าท่วม
ข้อ 6 คนในตาบลบางสวนต้องได้รับการคุ้มครองหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมประชาชนทุกคน
หมวด ๔
การสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อ 7 รพ.สต.บางสวนมีหน้าที่ให้การบริการด้านสาธารณสุข ทั้งเชิงรับและ เชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
ข้อ 8 อบต.บางสวนและรพ.สต.บางสวนจัดให้มีระบบเตือนภัยด้านสุขภาพ ที่ประชาชนยอมรับ และนาไปใช้ได้จริง ใน
พื้นทีต่ าบลบางสวน เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ข้อ 9 รพ.สต.บางสวนมีหน้าที่พัฒนาความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) อย่างต่อเนื่อง
ข้อ 10 อบต.และกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางสวนเป็นหน่วยงานหลักในการ สนับสนุนให้ชุมชน องค์กร ร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพปูองกันโรคและสนับสนุนการออกกาลังกายที่เหมาะสม
ข้อ 11 ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

หมวด ๕
การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ
ข้อ 1๒ ครัวเรือนในตาบลบางสวน จะเลี้ยงสุนัขไม่เกิน 3 ตัวโดยได้รับการดูแลวัคซีนและยาคุมกาเนิดจาก อบต.ทุกปี
ข้อ 1๓ ทุกครัวเรือนจะร่วมกันปูองกันกาจัดลูกน้ายุงลายในและบริเวณบ้านของตนเอง โดยใช้หลัก 5 ป (ปิด เปลี่ยน
ปล่อย ปรับปรุง ปฎิบัติเป็นนิสัย )

หมวด ๖
การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
ข้อ 1๔ ให้รพ.สต.บางสวน กลุ่มชมรมฯต่างๆ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการทางานเชิงรุกในการ ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนร่วมกับท้องถิ่น ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมต่อกับระบบบริการ
สาธารณสุขระดับอื่น โดยมีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

๔
ข้อ 1๕ ให้ อบต.บางสวนและกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บางสวน สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขสาหรับประชากรกลุ่มเปูาหมาย เฉพาะและมีความจากัดในเข้าถึงการบริการสาธารณสุข ได้แก่ เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ

หมวด ๗
การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
ข้อ 1๖ อบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการค้นหา และจัดทาข้อมูลคลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
หมวด ๘
การคุ้มครองผู้บริโภค
ข้อ 1๗ จัดให้มีกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคระดับตาบล โดยเน้นหนักที่สุขภาพประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หมวด ๙
การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
ข้อ ๑๘ อสม. เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นประจาทุกเดือน
ข้อ ๑๙ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพต้องมีความเป็นกลาง เป็นธรรม และรอบด้าน

หมวด 10
การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
ข้อ 2๐ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)และควรฝึกปฏิบัติ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๒๑ อสม.ต้องศึกษาต่อ กศน. ให้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๕

หมวด 11
การเงินการคลังด้านสุขภาพ
ข้อ 2๒ ให้ อบต.บาสวนและกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบางสวนสนับสนุนงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรคให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

เรื่อง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางสวน
ที่ .......๘๕....... / .........๒๕๕๗.......
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
………………………………………………………

การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ในตาบลบางสวนเป็นข้อตกลงร่วมกัน ของทุกฝุายในการแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพตามสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน

๖
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตรงตามเปูาหมายที่กาหนด
คือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังนี้
๑ นายสมมิตร จันทะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางสวน ประธาน
๒ นายบุญโชว์ ข่ายม่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางสวน รองประธาน
๓. นายวุฒศิ ักดิ์ พรพิทักษ์กุล ประธาน อสม. หมู่ ๑
กรรมการ
๔. น.ส. วีรสุดา บุญเรือง กรรมการชมรมผู้สูงอายุ.
กรรมการ
๕. นางสุธาทิพย์ คูเจริญไพบูลย์ ประธานชมรมรักสุขภาพ
กรรมการ
๖. นายลือชัย ฉัตรพิพัฒน์ ผู้ช่วยกานันตาบลบางสวน
กรรมการ
๗. นายตระกูล บุญเจริญ
ประธานสภา อบต.บางสวน
กรรมการ
๘. นางสุมาลี พิชิตชาญชัย ประธาน อสม. หมู่ ๒
กรรมการ
๙. นายวิชยั โตเจริญ
ประชาชน หมู่ ๒
กรรมการ
๑๐. นางศิรฎา ชะระภิญโญ
ประธานชมรม อสม.
กรรมการ
๑๑. นายบรรหาร พัชรารัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓
กรรมการ
๑๒. นางสะใบ ตันเจริญ
ประชาชน หมู่ ๒
กรรมการ
๑๓. นายบุญชวน ทองชูศักดิ์
ประธานชมรมขี่จักรยาน
กรรมการ
๑๔. นางอุษาวดี ศิริรักษ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔
กรรมการ
๑๕. นางอิ่มจิตร ชะระภิญโญ ประธานชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการ
๑๖. นายวิชัย ศักดิ์ศิริธร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒
กรรมการ
๑๗. นายประจวบ ชมชื่น
ประชาชน หมู่ ๔
กรรมการ
๑๘. นางยุพิน อาปรีชา อาจารย์ รร.วัดใหม่บางคล้า
กรรมการ
๑๙. ร.ต.ต.ธานินทร์ ธรรมศร รอง สว.(ป)
กรรมการ
๒๐. นางเนตนภา ชาญสมิง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
กรรมการ
๒๑. นางจงจิตต์ นพเกียรติ ผอ.รพ.สต. บางสวน
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.

กาหนดนโยบาย วางแผน รูปแบบการดาเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
อานวยการประสานงานระหว่างชุมชนเพื่อให้สามารถดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
จัดทาแผนงาน / โครงการ ในการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม

๗
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ....๑๕... เดือน.....พฤษภาคม...... พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายสมมิตร จันทะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางสวน

๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางสวน
เรื่อง การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลบางสวน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗
*********************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบางสวน และองค์กรภาคีได้ร่วมกันจัดทา
ธรรมนูญสุขภาพตาบลบางสวน เพื่อยับยั้งโรคติดต่อและเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนตาบลบางสวน ซึ่ง
ได้มีการประชุมประชาคมร่างธรรมนูญสุขภาพดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบางสวน และองค์กรภาคีเครือข่ายในการจัด
ธรรมนูญสุขภาพตาบลบางสวน จึงขอประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตาบลบางสวน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

(นายสมมิตร จันทะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางสวน

๙

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตาบลบางสวนฉบับที่ ๑ พ.ศ. 2557
ข้อ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตาบลบางสวน ฉบับ ที่ ๑ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ในธรรมนูญนี้
“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็น
องค์รวมอย่างสมดุล
ข้อ 3 ทุกภาคส่วนและประชาชนในตาบลบางสวนมีหน้าที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ จาก
แนวทางบริโภคนิยมไปสู่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งทางกาย ทางจิต ปัญญาและสังคม
ข้อ 4 เปูาหมายด้านสุขภาพของคนตาบลบางสวนคือร่วมกันปูองกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทุกคนและทุกครัวเรือน
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเจ็บปุวยต้องได้รับการดูแลทันท่วงที
ข้อ 5 ให้ อบต.บางสวน ,รพ.สต. บางสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้มีการปูองกันภัยจากการประกอบอาชีพ
และ เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ ตาบลบางสวนโดยเฉพาะภาวะน้าท่วม
ข้อ 6 คนในตาบลบางสวนต้องได้รับการคุ้มครองหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมประชาชนทุกคน
ข้อ 7 รพ.สต.บางสวนมีหน้าที่ให้การบริการด้านสาธารณสุข ทั้งเชิงรับและ เชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
ข้อ 8 อบต.บางสวนและรพ.สต.บางสวนจัดให้มีระบบเตือนภัยด้านสุขภาพ ที่ประชาชนยอมรับ และนาไปใช้ได้จริง ใน
พื้นทีต่ าบลบางสวน เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ข้อ 9 รพ.สต.บางสวนมีหน้าที่พัฒนาความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) อย่างต่อเนื่อง
ข้อ 10 อบต.และกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางสวนเป็นหน่วยงานหลักในการ สนับสนุนให้ชุมชน องค์กร ร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพปูองกันโรคและสนับสนุนการออกกาลังกายที่เหมาะสม
ข้อ 11 ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
ข้อ 1๒ ครัวเรือนในตาบลบางสวน จะเลี้ยงสุนัขไม่เกิน 3 ตัวโดยได้รับการดูแลวัคซีนและยาคุมกาเนิดจาก อบต.ทุกปี
ข้อ 1๓ ทุกครัวเรือนจะร่วมกันปูองกันกาจัดลูกน้ายุงลายในและบริเวณบ้านของตนเอง โดยใช้หลัก 5 ป (ปิด เปลี่ยน
ปล่อย ปรับปรุง ปฎิบัติเป็นนิสัย )
ข้อ 1๔ ให้รพ.สต.บางสวน กลุ่มชมรมฯต่างๆ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการทางานเชิงรุกในการ ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนร่วมกับท้องถิ่น ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมต่อกับระบบบริการ
สาธารณสุขระดับอื่น โดยมีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ 1๕ ให้ อบต.บางสวนและกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บางสวน สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขสาหรับประชากรกลุ่มเปูาหมาย เฉพาะและมีความจากัดในเข้าถึงการบริการสาธารณสุข ได้แก่ เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ

๑๐
ข้อ 1๖ อบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการค้นหา และจัดทาข้อมูลคลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อ 1๗ จัดให้มีกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคระดับตาบล โดยเน้นหนักที่สุขภาพประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๑๘ อสม. เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นประจาทุกเดือน
ข้อ ๑๙ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพต้องมีความเป็นกลาง เป็นธรรม และรอบด้าน
ข้อ 2๐ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)และควรฝึกปฏิบัติ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๒๑ อสม.ต้องศึกษาต่อ กศน. ให้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

๑๑

๑๒

ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. แผนที่แสดงสภาพภูมิสังคมพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บางสวน
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของตาบลบางสวน

๑๓

ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้าง
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางสวน ให้บริการด้านสุขภาพทั้งด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและปูองกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพในระดับปฐมภูมิ แก่ประชาชนในตาบล

๑๔
บางสวน อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตลาดใหม่ หมู่ที่ 2 คลองสองพี่น้อง หมู่ที่
3 บางสวน หมู่ที่ 4 คลองบางคล้า มี 1 องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน หลังคาเรือน 527 ครอบครัว มี
ประชากรชาย 1,047 คน มีประชากรหญิง 1,138 คน รวม 2,185 คน มีโรงพยาบาลบางคล้าเป็นโรงพยาบาล
ทุติยภูมิระดับต้นและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ตามศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้การสนับสนุน
ทรัพยากรแก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางสวนอยู่ห่างจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะทาง ประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอาเภอบางคล้าประมาณ 14 กิโลเมตร หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ
กลุ่ม ประกอบด้วย รพ.สต. สาวชะโงก , รพ.สต.ท่าทองหลางและรพ.สต.บางสวน
สภาพทางเศรษฐกิจ
รายได้เฉลี่ย 48,536 บาท/คน/ปี (สารวจ จปฐ. ปี 56) อาชีพหลักเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 330
ครัวเรือน ร้อยละ 56.79 อาชีพรอง รับจ้าง 147 ครัวเรือน ร้อยละ 25.30
มีโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 1 แห่ง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไก่ สุกร จระเข้ ฯลฯ จานวน 67 แห่ง
ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้งของตาบลบางสวนอยู่ทางด้านทิศใต้ของอาเภอบางคล้า มีพื้นที่ทั้งหมด 8.024 ตารางกิโลเมตร หรือ
5,015 ไร่ อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลบางเล่าและตาบลบางตลาด กิ่งอาเภอ
คลองเขื่อน
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลเสม็ดเหนือ อาเภอบางคล้า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลท่าทองหลาง อาเภอบางคล้า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลสาวชะโงก อาเภอบางคล้า
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า มีแม่น้าบางปะกงไหลผ่านทางด้านตะวันตกเหมาะแก่การเพาะปลูก
พืชที่สาคัญ ได้แก่ สวนหมาก สวนมะพร้าว สวนมะม่วง สวนผัก และฟาร์มเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง
เลี้ยงสัตว์น้าที่สาคัญ ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งกุลาดา จระเข้ และปลาน้าจืด หลายชนิด

๑๕

2. แผนภูมิแสดงประชากรปิรามิด
ตาราง แสดงจานวนประชากร จาแนกตามเพศและกลุ่มอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางสวน
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาปี 2557
อายุ
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
รวม
ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ
รวม
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555)
(เมื่อวันที่ มกราคม 2557)
อายุ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
0-1

18

21

39

6

5

11

1-4

26

28

54

34

41

75

5-9

41

53

94

50

52

102

10 - 14

63

49

112

59

48

107

15 - 19

70

64

134

54

68

122

20 - 24

62

61

123

80

60

140

25 - 29

96

79

175

53

50

103

30 - 34

85

87

172

55

53

108

35 - 39

92

72

164

93

68

161

40 - 44

80

77

157

82

81

163

45 - 49

78

92

170

42

64

106

50 - 54

73

105

178

60

75

135

55 - 59

69

86

155

51

78

129

60 - 64

54

64

118

49

55

104

65 - 69

39

46

85

40

52

92

70 - 74

36

42

78

40

45

85

75+

65

112

177

56

106

162

1,047

1,138

2,185

904

1,001

1,905

รวม

๑๖
ที่มา : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ของอาเภอบางคล้า ณ วันที่

31

ธันวาคม

2555

เขตการปกครอง
ตาบลบางสวนมีการปกครองในรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตาบลตามระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครอง
เป็น 4 หมู่บ้านมี
จานวน 527 หลังคาเรือน 673 ครอบครัว
จานวนประชากร ชาย 1,047 คน หญิง 1,138 คน รวม 2,185 คน
จานวน อสม.ทั้งหมด 27 คน
การคมนาคม
เส้นทางคมนาคมที่สาคัญ คือ ถนนทางแยกเข้าวัดใหม่บางคล้า ซึ่งเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
304 ที่ผ่านตาบลเสม็ดเหนือ เข้าสู่ตาบลบางสวน ถนนสายวัดบางกระพ้อ - วัดใหม่บางคล้า ซึ่งสามารถติดต่อ
ตาบลบางคล้า ตาบลเสม็ดเหนือและตาบลท่าทองหลางได้ มีถนนสายวัดโพธิ์บางคล้า – วัดใหม่บางคล้า ซึ่งจากวัดโพธิ์
บางคล้าเข้ามาทางตาบลท่าทองหลางเพื่อเข้าสู่ตาบลบางสวน ถนนสายวัดใหม่ถึงตาบลสาวชะโงก จากถนนสาย
สาคัญเหล่านี้ยังมีถนนแยกเข้าหมู่บ้านต่างๆซึ่งสภาพถนนส่วนใหญ่เป็นทางลาดยางคอนครีตทุกเส้นทาง มีรถประจา
ทางวิ่งผ่านถนนสาย 304 เข้าต.เสม็ดเหนือ เข้า ต. บางสวน และออกทางต. สาวชะโงกถึง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราทั้งวัน
การคมนาคมทางบกสะดวกทุกเส้นทาง
ส่วนการคมนาคมทางน้าโดยมากจะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้าบางปะกงเท่านั้น โดยจะมีเรือใช้ส่วนตัวซึ่ง
ปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมแล้ว ส่วนลาคลองต่างๆภายในตาบล โดยมากไม่ใช้เป็นทางคมนาคม แต่จะใช้เป็นคลอง
ระบายน้าและคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร
ทรัพยากรสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางสวน จานวน 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนโบราณ จานวน 1 ร้าน
คลินิกสัตว์แพทย์ จานวน 1 แห่ง
ข้อมูลถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐในตาบลบางสวน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางสวน รับผิดชอบตาบลบางสวน จานวน 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-4
ข้อมูลพื้นฐานงานคุ้มครองผู้บริโภค

๑๗
ตารางแสดงจานวน ร้านจาหน่ายอาหารและตลาดสดของเครือข่ายอาเภอบางคล้า ปี พ.ศ. 2557
ประเภทข้อมูล
จานวน
ร้านขายของชา (แห่ง)
18
ร้านเสริมสวย (แห่ง)
3
ร้านขายเครื่องสาอาง (แห่ง)
0
กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (แห่ง)
0
สถานที่ผลิตอาหาร (แห่ง)
0
สถานที่ผลิตน้าดื่ม ( แห่ง )
0
ร้านอาหาร ( แห่ง )
0
แผงลอย (แห่ง )
0
ตลาดนัด ( แห่ง )
0
ปูายอาหารปลอดภัย (FS) (ปูาย)
3
สถานบริการแพทย์แผนไทย ( แห่ง )
0
สปา / สถานนวดเพื่อสุขภาพ ( แห่ง )
0
ที่มา : สารวจ มีนาคม 2557
การศึกษา
โรงเรียนสังกัด สพฐ./ขยายโอกาส จานวน 1 แห่ง (โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ระดับ
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1
7
5
12
อนุบาลปีที่ 2
6
6
12
อนุบาลปีที่ 3
0
0
0
รวม
13
11
24
ป.1
4
6
10
ป.2
3
4
7
ป.3
8
2
10
ป.4
9
3
12
ป.5
3
6
9
ป.6
4
7
11
รวม
31
28
23
59 60
ม.1
9
0
9
ม.2
9
2
11

๑๘
ม.3
8
1
9
รวม
26
3
29
รวมทั้งหมด
70
42
112
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 1 แห่ง ชาย 17 คน หญิง 13 คน รวม 30 คน (สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางสวน)

ศาสนาและวัฒนธรรม
ประชาชน นับถือศาสนาพุทธ ( สารวจเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ) ดังนี้
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 100
จานวนวัด
ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0
จานวนสานักสงฆ์
มีวัดที่ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจ และเป็นแหล่งการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1
1

วัด
แห่ง

ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ตาราง แสดงจานวนอาสาสมัครสาธารณสุข จาแนกตามรายหมู่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางสวน
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2557
สถานบริการ/หน่วยงาน
จานวนบ้าน
จานวน อสม.
คน :หลังคาเรือน
(หลังคาเรือน)
(คน )
1 : 18.75
หมู่ที่ 1
150
8
1 : 15.42
หมู่ที่ 2
108
7
1 : 13.33
หมู่ที่ 3
80
6
189
1 : 31.5
หมู่ที่ 4
6
1 : 19.51
รวมหมู่ที่ 1 - 4
527
27

๑๙
- ชมรม อสม.ตาบลบางสวน มี อสม. จานวน 27 คน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ลาดับที่
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ชื่อ - นามสกุล
นายวุฒิศักด์ พรพิทักษ์กุล
น.ส.มะลิวัลย์ ริว้ ทอง
นางกาญจน์กมล ทองชูศักดิ์
นางชวนพิศ ริ้วทอง
นางแสงเดือน บุญเรือง
น.ส วีรสุดา บุญเรือง
นายปัณณวรรธ ฉิมพาลี
นายจรัญ ศิริปุณย์
นางบุญนา สื่อสุวรรณ
นางสุมาลี พิชิตชาญชัย
นายสัญญา ตันเจริญ
น.ส ทองหล่อ ชมชื่น
นายสานิต พิชิตชาญชัย
นายวิชัย ศักดิ์ศิริธร
นายธีรเชษฐ์ สุขบารุงทรัพย์
ชื่อ - นามสกุล
นางศิรฎา ชะระภิญโญ
นางบุญปรุง โตเจริญ
นางภารดี ซิ้มเจริญ
น.ส.ฐิตกุล แซ่อื้อ
น.ส.นุชนารถ จันทร์เพ็ญ
นางอรอนงค์ มหาศักดิ์ศิริ
น.ส นิตยาภรณ์ ตรีเนตร
น.ส ปิยะวดี ขมเจริญ
น.ส.กรรณิการ์ ประดิษฐ
นางประเทือง สาริกภูติ
นางจุฑามาศ ประภาศิริ
นางวณี ยิ้มเนียม

ที่อยู่
52 ม. 1 ต.บางสวน
16 ม. 1 ต.บางสวน
33/9ม. 1 ต.บางสวน
42/2ม. 1 ต.บางสวน
73 ม. 1 ต.บางสวน
59 ม. 1 ต.บางสวน
1 ม. 1 ต.บางสวน
14 ม. 1 ต.บางสวน
39 ม. 1 ต.บางสวน
28 ม. 2 ต.บางสวน
17/4 ม. 2 ต.บางสวน
38/2 ม. 2 ต.บางสวน
47/2 ม. 2 ต.บางสวน
3 ม. 2 ต.บางสวน
17/2 ม. 2 ต.บางสวน
ที่อยู่
43/1 ม. 3 ต.บางสวน
8 ม. 3 ต.บางสวน
12 ม. 3 ต.บางสวน
11/3 ม. 3 ต.บางสวน
17 ม. 3 ต.บางสวน
3/2 ม. 3 ต.บางสวน
77/4 ม. 4 ต.บางสวน
14/2 ม. 4 ต.บางสวน
22 ม. 4 ต.บางสวน
54/1 ม. 4 ต.บางสวน
71 ม. 4 ต.บางสวน
41 ม. 4 ต.บางสวน

ตาแหน่ง
ประธาน อสม หมู่ 1
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
ประธาน อสม หมู่ 2
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
ตาแหน่ง
ประธาน อสม ตาบลบางสวน
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
ประธาน อสม หมู่ 4
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.

๒๐
- ชมรม ผู้สูงอายุ.ตาบลบางสวน มี สมาชิก. จานวน ๔๐๐ คน มีคณะกรรมการ 20 คน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ - นามสกุล
นางสารินทร์ เชี่ยวประมงค์
น.ส.วีรสดา บุญเรือง
นายสงบ มะลิรักษ์
น.ส นุชนารถ จันทร์เพ็ญ
นางอิ่มจิตร ชะระภิญโญ
นายวุฒิศักดิ์ พรพิทักษ์กุล
นางสุมาลี พิชิตชาญชัย
นายปรัชญาสงค์ วงค์ใหญ่
นางภารดี ซิ้มเจริญ
นางอรอนงค์ มหาศักดิ์ศิริ
นางบุญปรุง โตเจริญ
นางสมคิด ทิตนุ่น
นางมณฑา ธีระศักดิ์
นางสมใจ แซ่ซื้ม
นางศิรฎา ชะระภิญโญ
นางวณี ยิ้มเนียม
น.ส.ปิยะวดี ขมเจริญ
นายบุญเกิด บุญเรือง
นายธีรเชษฐ์ สุขบารุงทรัพย์
นางจงจิตต์ นพเกียรติ

ที่อยู่
43/1 ม.4 ต.บางสวน
59 ม.1 ต.บางสวน
77 ม.2 ต.บางสวน
17 ม.3 ต.บางสวน
39 ม.4 ต.บางสวน
52 ม.1 ต.บางสวน
28 ม.2 ต.บางสวน
36 ม.2 ต.บางสวน
12 ม.3 ต.บางสวน
3/2 ม.3 ต.บางสวน
8 ม.3 ต.บางสวน
14/1 ม.4 ต.บางสวน
52/1 ม.1 ต.บางสวน
38/1 ม.1 ต.บางสวน
43/1 ม.3 ต.บางสวน
41 ม.4 ต.บางสวน
14/2 ม.4 ต.บางสวน
76/1 ม.4 ต.บางสวน
17/2 ม.2 ต.บางสวน
51/7 ม.1 ต.บางสวน

ตาแหน่ง
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
รองประธาน ม.1
รองประธาน ม.2
รองประธาน ม.3
รองประธาน ม.4
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
เหรัญญิก
เลขานุการและกรรมการ

- ชมรม รักสุขภาพ.ตาบลบางสวน มี สมาชิก. จานวน ๔๐ คน (ประธาน นางสุธาทิพย์ คูเจริญไพบูลย์)
- ชมรม ขี่จักรยาน.ตาบลบางสวน มี สมาชิก. จานวน 50 คน (ประธาน นายบุญชวน ทองชูศักดิ์)
- สมาชิก อบต.บางสวน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - นามสกุล
นายสมมิตร จันทะ
นางพิมพ์สรีย์ คชรัตน์
นายสุรเดช คชชะ
นายจรูญ ศิริสวัสดิ์

ที่อยู่
8/3 ม. 3 ต.บางสวน
25/3 ม. 4 ต.บางสวน
65 ม. 2 ต.บางสวน
32/2 ม. 1 ต.บางสวน

ตาแหน่ง
นายก อบต.บางสวน
รองนายก อบต.บางสวน
รองนายก อบต.บางสวน
สมาชิก อบต.หมู่ 1

๒๑
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายผจญ วงค์อ่อนสนิท
นายวิโรจน์ แจ่มเจริญ
นายทวีพงษ์ ปาสานพงษ์
นายชาตรี พัชรารัตน์
นายณัฐพงค์ ภัทรปัญจธรรม
นายตระกูล บุญเจริญ
นายธนยศ ยิ้มพานิช
นายอานาจ กันทอง

87 ม. 1 ต.บางสวน
54 ม. 2 ต.บางสวน
22/3 ม. 2 ต.บางสวน
52/3 ม. 3 ต.บางสวน
36/1 ม. 3 ต.บางสวน
99 ม. 4 ต.บางสวน
3 ม. 4 ต.บางสวน
61 ม. 3 ต.บางสวน

สมาชิก อบต.หมู่ 1
สมาชิก อบต.หมู่ 2
สมาชิก อบต.หมู่ 2
สมาชิก อบต.หมู่ 3
สมาชิก อบต.หมู่ 3
สมาชิก อบต.หมู่ 4
สมาชิก อบต.หมู่ 4
เลขานุการ

- ผู้นาชุมชนตาบลบางสวน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ - นามสกุล
นายอาคม ธีระศักดิ์
นายลือชัย ฉัตรพิพัฒน์
นายยศสรรค์ จันทร์ประดับฟูา
นางสร้อยฟูา พรมารักษา
นายวิชัย ศักดิ์ศิริธร
นายเอกชัย เข็มศิริ
นายบรรหาญ พัชรารัตน์
นางภารดี ซิ้มเจริญ
นายมานิต กันทอง
นายมนต์ชัย ยกบุญญาธิการ
นางอุษาวดี ศิริรักษ์
นายธานินทร์ เนียมศรี
นายสัญญา ตันเจริญ

ที่อยู่
52 ม. 1 ต.บางสวน
51 ม. 1 ต.บางสวน
51 ม. 1 ต.บางสวน
42/2 ม. 2 ต.บางสวน
3 ม. 2 ต.บางสวน
49/1 ม. 2 ต.บางสวน
52/4 ม. 3 ต.บางสวน
12 ม. 3 ต.บางสวน
61/2 ม. 3 ต.บางสวน
48/1 ม. 4 ต.บางสวน
2 ม. 4 ต.บางสวน
94/2 ม. 4 ต.บางสวน
17/4 ม. 2 ต.บางสวน

ตาแหน่ง
กานันตาบลบางสวน
ผู้ช่วยกานันตาบลบางสวน
ผู้ช่วยกานันตาบลบางสวน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
แพทย์ประจาตาบลบางสวน

