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รางวลัพระปกเกล้า และใบประกาศเกยีรตคิณุสถาบนัพระปกเกล้า 
ด้านส่งเสรมิสนัติสขุ และสมานฉันท์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตนัไชย เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า
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รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ทีมี่การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีด ีพ.ศ.๒๕๔๙

รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้นแบบ
ด้านการปองกนัการทุจรติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รางวลัผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น
ด้านการศกึษา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ท่ีมกีารบรหิารจัดการท่ีด ีประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

รางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกยีรตคิณุ
สถาบันพระปกเกล้าด้านส่งเสรมิสนัติสขุและสมานฉนัท์ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด้านการปองกนัการทุจรติ ระดับด ีประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

รางวลัผ่านเกณฑ์การประเมินครบท้ัง 6 สมรรถนะ
ภายใต้โครงการสนับสนุน และเสรมิสร้างสมรรถนะ 

ให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการบรหิารจดัการ 
ขยะมูลฝอย และของเสยีอนัตรายจากชุมชนประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นโครงการบริหารจัดการขยะ

แบบครบวงจร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รางวลัพระปกเกล้า และใบประกาศเกยีรตคิณุสถาบนัพระปกเกล้า 
ด้านส่งเสรมิสนัติสขุ และสมานฉันท์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า

รายงานกิจการ
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ



รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุร� ประจําป ๒๕๖๒2 รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุร� ประจําป ๒๕๖๒2

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พรอมดวยคณะผูบริหาร

และหัวหนาสวนราชการ เขารับโลรางวัลพระปกเกลาและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกลา ดานสงเสริมสันติสุขและ

สมานฉันท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา โดยมีทั้งหมด 

๗๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดเขารับรางวัลพระปกเกลาฯ ในครั้งนี้ จากสถาบันพระปกเกลา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ UNESCAP (องคการสหประชาชาติ)

รับโลรางวัลพระปกเกลา และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกลา 
ดานสงเสริมสันติสุข และสมานฉันท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ที่ปรึกษา
 ดร.เอกพันธุ   อินทรใจเอื้อ

  นายกเทศมนตรี

 นายวิศิษฐ ศรีสุพรรณ

  รองนายกเทศมนตรี

 นายยรรยง โอภากุล

  รองนายกเทศมนตรี

 นายไพรัช ทองเชื้อ

  รองนายกเทศมนตรี

บรรณาธิการ
     นายมนัสพงศ  พรหมพิสิฐพงศ

  ปลัดเทศบาล 

ผู�ช�วยบรรณาธิการ
  รองปลัดเทศบาล

     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

     ผอ.กองชาง

     ผอ.กองคลัง

     ผอ.กองสาธารณสุข

     ผอ.กองการศึกษา

     ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

     ผอ.กองสวัสดิการสังคม

จัดทําโดย
งานประชาสัมพันธ

กองวิชาการและแผนงาน

Tel @ Fax ๐-๓๕๕-๒๑๓-๗๑

http://www.suphancity.com

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ

เย็นทั่วหลามหาสงกรานต

สารบัญ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเคลื่อนที่



คิดอยางนายกฯ เอกพันธุ  คิดอยางนายกฯ เอกพันธุ  คิดอยางนายกฯ เอกพันธุ  “คุณคือคนสําคัญของเรา”

“เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน”

พัฒนาดวยความซื่อสัตย โปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได

 สวัสดีครับ พี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทุกทาน ผมและคณะผูบริหารของเทศบาลฯ 
ตองขอขอบคุณทุกภาคสวนทั้งประชาชนทุกทาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ไดรวมกันทําหนาที่ของทุกคนเพื่อความผาสุก
ทีเ่กดิขึน้ในเขตเทศบาลฯ ในปทีผ่านมาเกิดความเปลีย่นแปลงทีก่อใหเกิดประโยชนตอพีน่องประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
มากมาย อาทิ เช น การเพ่ิมกลองวงจรปดเพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน
การเปดสวนเฉลมิภทัรราชนิเีพือ่ใหประชาชนไดมาออกกําลงักาย และดแูลสขุภาพ และการดแูลซอมแซมสาธารณปูโภค  
ที่ชํารุดในทุกๆ พื้นที่ และเชนเดียวกันในป ๒๕๖๓ นี้ 
 ผมตองขอความรวมมือจากพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทุกทาน ชวยกันรณรงคลดการใชถุงพลาสติก 
โดยใชถุงผาทดแทน ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม ใหอยูกับลูกหลานพวกเรานะครับ 
 ทายที่สุดนี้ ผมขออํานาจคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย จงปกปกษรักษาใหทุกทานมีสุขภาพ 
ที่แข็งแรง มีความสุขตลอดปและตลอดไปครับ

ดวยรัก หวงใย ใสใจ ดูแล
 

(ดร.เอกพันธุ  อินทรใจเอื้อ)
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

สารจากนายกเทศมนตร�เมืองสุพรรณบุร�

ดวยรัก หวงใย ใสใจ ดูแล



สารจากปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุร�

 สวสัดคีรบั พ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสพุรรณบุรทีีเ่คารพรกัทกุทาน กระผมนายมนสัพงศ พรหมพสิฐิพงศ 
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีความยินดี และภาคภูมิใจ ที่ไดมีโอกาสทํางานรวมกับทาน ดร.เอกพันธุ  อินทรใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ตลอดจนคณะผูบริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
สวนราชการตางๆ กระผมในนามปลดัเทศบาลเมอืงสพุรรณบุรี ในฐานะหวัหนาฝายขาราชการประจํา ตองขอขอบพระคณุ  
พี่นองประชาชนชาวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และสวนราชการตางๆ ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายรวมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยยึดหลักการใหบริการประชาชนเปนสําคัญ และหลักการ
ทํางานไดมุ งเนนตามแนวนโยบายภาครัฐใหเปนรูปธรรม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด ปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน ยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อแกไข 
ความเดือดรอนของประชาชน สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเสริม สนับสนุนกลุมอาชีพ อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
สงเสริมการศึกษา การพัฒนาสาธารณูปโภคและพัฒนาในทุกๆดาน เพื่อมุงสูการพัฒนาใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
เปนเมอืงนาอยูกาวสูประชาคมเศรษฐกจิ โดยตอบสนองความตองการของชมุชน เพือ่ประโยชนสขุแกพอแมพีน่องประชาชน
ชาวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
  ทัง้นี ้ผลสาํเร็จของโครงการกิจกรรมตางๆทีท่างเทศบาลเมอืงสพุรรณบรุ ีจดัขึน้ตองอาศยัความรวมมอืรวมใจจาก
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปนสําคัญที่ไดชวยกันผลักดัน และฟนฝาปญหาอุปสรรคตางๆ ใหบรรลุ  
ตามวัตถุประสงค 
 เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๓ นี้ กระผมขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชน 
ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนับถือ จงดลบันดาลใหทานและครอบครัว จงประสบความสุข ความเจริญ พบแตสิ่งที่ดี 
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ประกอบสัมมาอาชีพ รํ่ารวยตลอดป ๒๕๖๓ ดวยเทอญ

นายมนัสพงศ พรหมพิสิฐพงศ
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ประกอบสัมมาอาชีพ รํ่ารวยตลอดป ๒๕๖๓ ดวยเทอญ

นายมนัสพงศ พรหมพิสิฐพงศ
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รายช่ือคณะผูบริหาร

สภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขต ๑

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขต ๒

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขต ๓

๑. ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
๒. นายวิศิษฐ ศรีสุพรรณ รองนายกเทศมนตรี
๓. นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรี
๔. นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี
๕. นางปรารถนา โอภากุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. ดร.ศิริพร อินทรใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรี

๑. นายเรือง นํ้าคาง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
๒. ดร.ปกรณ หงษสุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

๑. นายไพศาล จึงสงาสม
๒. นายไพฑูรย ภัทรโกศล
๓. นายนที รุงเรืองศรี

๑. นายชาญ กิจไพบูลยพาณิช
๒. นายขวัญพัฒน ดีมี

๑. นายเรือง นํ้าคาง
๒. นายวิวัฒน เจริญการยนต
๓. นายจิระชาติ เที่ยงตรง

Borad of Directors

Suphanburi Municipality Council

Counsellor Zone one

Counsellor Zone two

Counsellor Zone three

๔. นายประสิทธิ์ เผาพันธุศร
๕. ดร.ปกรณ หงษสุพรรณ
๖. นายอิศเรศน สุวรรณจักรศรี

๔. นายสมปอง จงสมจิตร
๕. นายสุรจิตร ปยกุลกนก

๓. นายพยอม โฉมยง
๔. ร.ต.ท.ชาญชัย เมฆสุทัศน

เกร็ดความรู
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นายมนัสพงศ พรหมพิสิฐพงศ
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

นายขจรศักดิ์ จงสุกใส
รองปลัดเทศบาลฯ ๒

นายอภิชัย เจนธีรวงศ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ

นายดํารงค พันธสวัสดิ์
ผูอํานวยการกองการศึกษา

นางนันทนภัส แกวดอนไพร
หัวหนาฝายพัฒนารายได

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง

นายพลัฎฐ สมัครเขตรการณ
ผูอํานวยการกองชาง

นางสุพัตรา จึงสงาสม
ผอ.กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

นายปรีชา ภูชมศรี
รก. ผอ. ร.ร.ท.๓

วัดไชนาวาส

นายฑีรพล หนูทา
รก.ผอ. ร.ร.ท.๔ 
วัดศรีบัวบาน

นายสมพร นํ้านวล
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ

กองวิชาการและแผนงาน

นายศราวุธ นุชโพธิ์พันธุ
รก.ผอ. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดไทรย

นางปยะภรณ ดวงมณี 
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม

นางมยุรี ใบบัว
ผอ. ร.ร.ท.๑ วัดประตูสาร

นายศวัส สุขสมทอง
ผูจัดการโรงรับจํานํา

ดร.พรรณมาส พรมพิลา
ผอ. ร.ร.ท.๒

วัดปราสาททอง

หัวหนาสวนราชการ
Board of Suphanburi Municipality

นางจารุวัณณ พูลสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาลฯ ๑

นางนันทนภัส แกวดอนไพรนายอภิชัย เจนธีรวงศ นายดํารงค พันธสวัสดิ์ นายพลัฎฐ สมัครเขตรการณ

นางปยะภรณ ดวงมณี นางสุพัตรา จึงสงาสม นายสมพร นํ้านวล นางมยุรี ใบบัว

ดร.พรรณมาส พรมพิลา นายฑีรพล หนูทานายปรีชา ภูชมศรี นายศราวุธ นุชโพธิ์พันธุ นายศวัส สุขสมทอง

นางจารุวัณณ พูลสวัสดิ์ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส



รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุร� ประจําป ๒๕๖๒8

สวนราชการในสังกัดเทศบาล ประกอบดวย

สํานักปลัดเทศบาล
“พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด พัฒนาจิต พัฒนาตน  มุงสูความเปนเลิศ ดานการใหบริการสาธารณะ ดวยความสุข”

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
“สามัคคี มีวินัย ใจเย็น กลาหาญ เขมแข็ง อดทน”

ตรวจสอบภายใน

งานเทศกิจ
“คุณธรรมนําทาง เสริมสรางความเปนระเบียบเรียบรอย”

งานทะเบียนราษฎร
“บริการดวยใจ แกไขปญหา เมื่อมายิ้มรับ เมื่อกลับประทับใจ”

“พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด พัฒนาจิต พัฒนาตน  มุงสูความเปนเลิศ ดานการใหบริการสาธารณะ ดวยความสุข”

นายอภิชัย เจนธีรวงศ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ

นางสาวจุฑาทิพย โพธิ์ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
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กองการศึกษา
“จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มุงสูคุณภาพ”

กองคลัง
“มุงมั่นพัฒนา อาสาบริการ ประสานดวยใจ รับใชประชาชน”

นายดํารงค พันธสวัสดิ์
ผูอํานวยการกองการศึกษา

นางนันทนภัส แกวดอนไพร
หัวหนาฝายพัฒนารายได

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง



รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุร� ประจําป ๒๕๖๒10

กองชาง
“กองชางโปรงใส หัวใจบริการ รวมตานคอรรัปชัน สืบสานนโยบาย ใสใจประชาชน”

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
“องคกรแหงการเรียนรูและพัฒนางานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

พรอมการบริหารจัดการที่ดี มีวิถีสุขภาพพอเพียงและเมืองนาอยูอยางยั่งยืน”

นายพลัฎฐ สมัครเขตรการณ
ผูอํานวยการกองชาง

นางสุพัตรา จึงสงาสม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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กองวิชาการและแผนงาน
“ระบบขอมูลที่ดี มีการวางแผนพัฒนาที่ถูกตองมองปญหาดวยความยุติธรรม 

นําขาวสารสูประชาชน”

กองสวัสดิการสังคม
“ยึดชุมชนเปนงาน ประสานเครือขาย  ทําไดตอเนื่อง  เนนเรื่องคุณภาพสังคม”

นางปยะภรณ ดวงมณี
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

นายสมพร นํ้านวล
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
กองวิชาการและแผนงาน



รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุร� ประจําป ๒๕๖๒12

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
“การศึกษาคือรากฐาน ประตูสารสรางอนาคต”

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ  “คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร”

นางมยุรี ใบบัว
ผอ. ร.ร.ท.๑ วัดประตูสาร

ดร.พรรณมาส พรมพิลา
ผอ. ร.ร.ท.๒ วัดปราสาททอง
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โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
“รูหนาที่ มีวินัย ใฝเรียนรู”

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
“มีความเปนเลิศทางการศึกษา ดวยการพัฒนาแบบมีสวนรวม”

นายปรีชา ภูชมศรี
รก. ผอ. ร.ร.ท.๓ วัดไชนาวาส

นายฑีรพล หนูทา
รก.ผอ. ร.ร.ท.๔ วัดศรีบัวบาน



รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุร� ประจําป ๒๕๖๒14

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย
“เด็กเล็กเบิกบาน พัฒนาการรอบดาน ประสานชุมชน คนงามมารยาท”

นายศราวุธ นุชโพธิ์พันธุ
รก.ผอ. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย

นายศวัส สุขสมทอง
ผูจัดการโรงรับจํานํา

สถานธนานุบาล
“ลูกคาของเราคือผูมีเกียรติ หนาที่ของเราคือการใหเกียรติและบริการที่ดีกับลูกคา”
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การประชุมสภาเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ นําเสนอแผนงาน
โครงการงบประมาณ เพื่อเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และขออนุมัติแกไข
คําเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๒  
ณ หองประชุมสภา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

วั น ที่  ๒ ๒  ม ก ร า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๒ 
นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรี 
เมืองสุพรรณบุรี เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการ คณะทํางานเพื่อ เตรียม
ความพรอมในการจัดงานมหกรรมอาหารอรอย 
และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ ๑๙ ที่จะจัดขึ้น 
ในวันที่ ๑๒ – ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

วนัที ่๑๗ ตลุาคม  ๒๕๖๒ ดร.เอกพนัธุ อนิทรใจเอือ้ นายกเทศมนตรเีมอืงสพุรรณบรุ ีเปนประธานในการประชมุคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมอืงสพุรรณบุร ีรวมกับประชาคมทองถิน่ระดบัเมือง เทศบาลเมืองสพุรรณบรุ ีเพือ่พิจารณาใหความเหน็ชอบรางแผนการ
ดําเนินงานประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีหัวหนาสวนราชการ และผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
เขารวมประชุมครั้งนี้ ณ หองประชุมสภา ชั้น ๒ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

กิจกรรมดานการบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รวมกับประชาคมทองถิ่นระดับเมือง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน การจัดงานมหกรรมอาหารอรอยและของดีเมืองสุพรรณครั้งที่ ๑๙



รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุร� ประจําป ๒๕๖๒16

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปนประธานพิธีเปดโครงการ
อบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติดสถานศึกษา ปองกันเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดดีเดน ป ๒๕๖๒ พรอมดวย 
คณะผูบรหิาร สมาชกิสภาเทศบาลเมอืงสพุรรณบรุ ีและขาราชการเทศบาลเมอืงสพุรรณบรีุเขารวมพธิเีปดครัง้นี ้โดยมวีทิยากรจาก  
ศนูยฝกอบรม และนนัทนาการคายทุง ๙ ทพัแคมป จังหวัดกาญจนบุร ีมาเปนวิทยากรบรรยาย และจัดกจิกรรมนันทนาการเกีย่วกับ 
การปองกนั และแกไขปญหายาเสพตดิใหกับนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง ณ ศนูยเยาวชนเทศบาลเมอืงสพุรรณบรุี

ดร.เอกพันธุ  อินทรใจเอื้อ และหัวหนาสวนราชการตางๆ ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีลงพ้ืนที่ทั้ง ๑๖ ชุมชน 
ในการประชุมประชาคมแผนชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ และการปรับปรุงสัดสวนประชาคมทองถิ่น
ระดับชุมชน และโครงการไทยนิยมอยางยั่งยืน โดยลงพื้นท่ีท้ัง ๑๖ ชุมชน ระหวางเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เพื่อสอบถามความ
ตองการของชุมชนในการจัดทําแผนฯ ตอไป

โครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติดสถานศึกษา 

ลงพื้นที่ จัดประชาคมโครงการจัดทําแผนชุมชน ประจําป ๒๕๖๒ และโครงการประชาคมไทยนิยมยั่งยืน
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วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปนประธานการประชุม ผูบริหาร
หัวหนาสวนราชการ เพื่อติดตามความกาวหนาของกิจกรรม โครงการตางๆ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดเปนประธาน
การจัดอบรมตามโครงการ พัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ หองประชุม ชั้น ๓ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เมือ่วนัที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ ดร.เอกพนัธุ อนิทรใจเอือ้ นายกเทศมนตรเีมืองสพุรรณบรุ ีเปนประธานในการเปดโครงการ
อบรมสัมมนาเชงิปฏิบตักิารทางวิชาการของพนกังานครเูทศบาล ลกูจาง บคุลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หัวขอเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และ
แนวทางการพัฒนามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

โครงการอบรมทางวิชาการของพนักงานครู ลูกจาง บุคลากรทางการศึกษา

การประชุมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ระดับกอง ฝาย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

โครงการอบรมพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
พนักงานเทศบาล และลูกจาง ประปงบประมาณ ๒๕๖๒



รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุร� ประจําป ๒๕๖๒18

  ประเพณีทําบุญ ตักบาตรวันขึ้นปใหม ๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

นายนิมิต วันไชยธนวงศ ผู วาราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนประธานเปดงาน
ประเพณีตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
เนื่องในวันข้ึนปใหม  ๒๕๖๒ โดยมี 
หนวยงานราชการตางๆ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี เข  าร วมพิธี  พร อมด วย 
ดร.เอกพันธุ   อินทร  ใจเอื้อ นายก-
เทศมนต รี เ มื อ ง สุ พ ร รณบุ รี  แ ละ
คณะผู บริหาร เข าร วมพิธีตักบาตร
ข าวสารอาหารแหง เพื่อความเป น
สิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๖๒ 
ณ ถนนพระพันวษา หนาสํานักงาน
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เปนวันเด็กแหงชาติ ซึ่งปน้ีมีคําขวัญวา “เด็ก เยาวชน จิตอาสา รวมพัฒนาชาติ”
โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี โดยไดรับเกียรติจาก 
นายนิมิต วันไชยธนวงศ ผู ว าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประธานในพิธีเปดงาน โดยมีดร.เอกพันธุ  อินทรใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดงาน รวมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
พนักงานเทศบาลและเด็กๆ ในเขตเทศบาลเขารวมกิจกรรม

ภาพกิจกรรมดานการศึกษาและวัฒนธรรม

  กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ๒๕๖๒  

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เปนวันเด็กแหงชาติ ซึ่งปน้ีมีคําขวัญวา “เด็ก เยาวชน จิตอาสา รวมพัฒนาชาติ”
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  ประมวลภาพงาน เย็นท่ัวหลามหาสงกรานต ๒๕๖๒  

  ถวายเทียนจํานําพรรษา ๒๕๖๒  

สงกรานต ณ ถนนเณรแกวดานทิศใต

สงกรานต ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รวมกับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ
ดร.เอกพันธุ  อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู และชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชน 
พรอมท้ัง อําเภอตางๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี  รวมสืบสานงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุ และวันครอบครัว เม่ือวันท่ี ๑๓ 
เมษายน ๒๕๖๒ ณ ถนนเณรแกวดานทิศใต

ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ป ๒๕๖๒  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นําโดยดร.เอกพันธุ อินทรใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล รวมกับคณะกรรมการชุมชน นําตนเทียนพรรษาพรอม
เครื่องอัฐบริขาร ไปถวายยังวัดตางๆในเขตเทศบาล รวม ๑๑ วัด
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  งานประเพณีท้ิงกระจาด ประจําป ๒๕๖๒  

  ตอนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงฯ  

ทุกป ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๗ 
ของจีน จะมีพิธี “งานประเพณีทิ้งกระจาด” 
(พิธีทิ้งทาน) โดยมีพิธีแหอัญเชิญเจาพอหลักเมือง 
มาที่สมาคมจีน โดยการแหนั้นจะมีการแสดง
ร้ิวขบวนตางๆ มากมาย โดยม ีนายวราวธุ  ศลิปอาชา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนประธานในพิธี

วันที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.เอกพันธุ   อินทร  ใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปนประธานกลาวตอนรับคณะนักเรียน
โครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนสงวนหญิง กับโรงเรียนโลไดไฮสคูล เมืองโลได 
รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสักการะ (พานพุมเงิน-พานพุมทอง)
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

พิธีทําบุญตักบาตรขาวสาร – อาหารแหง ณ บริเวณ ถนนพระพันวษา

พิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

พิธีถวายราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีทําบุญตักบาตร ขาวสาร-อาหารแหง ณ บริเวณถนนพระพันวษา 
ดานขางสาํนกังานเทศบาลเมอืงสพุรรณบรุ ีพธิลีงนามถวาย พระพรสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ในภาคเชา ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และในภาคคํ่า พิธีถวายราชสักการะ (พานพุมเงิน-พานพุมทอง) จุดเทียนถวาย
พระพรชยัมงคลและถวายราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรตฯิ โดยมนีายนมิติ วนัชัยธนวงศ  ผูวาราชการจงัหวดัสพุรรณบุร ีเปนประธานในพธิี 
โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีดร.เอกพันธุ อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พรอมดวยคณะผูบริหาร พนักงาน และ
หัวหนาสวนราชการ เขารวมพิธีดังกลาวอยางพรอมเพรียงกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
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กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

เมือ่วนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายนมิติ วันไชยธนวงศ เปนประธานในการจดักจิกรรมเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัว  ๖๗ พรรษา โดยมีคณะผูบริหาร สวนราชการตางๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีเขารวมพิธี โดยเทศบาลฯ ดร.เอกพันธุ 
อินทรใจเอื้อ พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล เขารวมพิธี เริ่มตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจาสริิกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ บริเวณถนนพระพันวษา หนาสํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เวลา ๐๘.๐๐ น พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี
และพลังของแผน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ สนามดานหนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เวลา ๑๙.๓๐ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและ
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารโดม ๗๐ ป วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
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กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ”

พิธีเปดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอ้ือ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาลําคลอง 
และถนน เนื่องในโอกาสคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) ดําเนินกิจกรรมพัฒนา ณ คลองเณรแกว ถนนเณรแกว จังหวัดสุพรรณบุรี ไดมีจิตอาสา “เราทําความดี 
ดวยหัวใจ”โดยไดรับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประธานในพิธีเปดงานครั้งนี้ 
ณ ลานหนาหางสรรพสินคานาซามอลล จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดพิธีเปดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พทุธศกัราช ๒๕๖๒ โดยไดรบัเกียรตจิาก นายธีรชัย ทศรฐ รองผูวาราชการจังหวัดสพุรรณบรุี 
เปนประธานในพธิดีงักลาว โดยม ีดร.เอกพนัธุ อนิทรใจเอือ้ นายกเทศมนตรเีมืองสพุรรณบรุ ีพรอมดวย คณะผูบรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 
หวัหนาสวนราชการ พนกังานเทศบาลเมอืงสพุรรณบรุ ีเขารวมพธีิดังกลาว นอกจากน้ี ยงัไดรวมกนัปลกูตนรวงผึง้ ณ สวนสาธารณะ  
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี บริเวณขางสํานักงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
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พิธีวางพวงมาลาวันทหารอาสา

วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกป เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจะจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้น ณ อนุสาวรีย
สมเด็จพระนเรศวร บริเวณสามเหลี่ยมวัดไชนาวาส โดยมี นายนิมิต  วันไชยธนวงศ ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ใหเกียรติ 
เปนประธานในพิธี  พรอมดวยหนวยงานราชการทุกภาคสวน สมาคม ชมรม  ผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไป เขารวมพิธีอยางคับคั่ง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ของทุกปนั้น 
เป นวันท่ีระลึกทหารอาสา เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี ไดจัดงานเพื่อเปนการระลึกถึงทหาร
กลาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่ไดเสียสละ
ชีพเพื่อบานเมือง โดยไดรับเกียรติจากพันเอก 
ดร.เจนวทิย เลิศอารยกลุ สสัดจีงัหวัดสพุรรณบรุี 
เปนประธานในพิธีวางพวงมาลาทหารอาสา 
ประธานกลาวสดุดีทหารอาสาและรวมวาง
พวงมาลาครั้งนี้ดวย ณ อนุสาวรียทหารอาสา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกป เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจะจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้น ณ อนุสาวรียวันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกป เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจะจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้น ณ อนุสาวรียวันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกป เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจะจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้น ณ อนุสาวรีย
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วันครู ๒๕๖๒ 
“ศิษยดี ก็ดวยครูดี มีศรัทธา

กิจกรรมดานการศึกษา

วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เป นวันครู  ซ่ึง 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมอบคําขวัญ
เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๒ โดยคําขวัญวันครูประจําป ๒๕๖๒ คือ “ครูดี ศิษยดี 
มพีฒันา กาวหนาสูเทคโนโลย”ี โดยเทศบาลเมอืงสพุรรณบรีุ
ไดจัดพิธีรําลึกถึงพระคุณครูขึ้นในวันนี้ โดยมี นายยรรยง 
โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปนประธาน
เปดพิธีดังกลาว โดยมีคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
พนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขารวมพิธี ณ 
หองประชุมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชั้น ๓ 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปนประธานในพิธีเกษียณ
อายุราชการ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส พรอมดวย 
ดร.ศิริพร อินทรใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมือง
สุพรรณบุรี คณะผู บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี หัวหนาสวนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ไดเขารวมพิธีมอบมาลัยกร แดผูเกษียณอายุราชการ พรอม
รดนํ้าและมอบของขวัญแกครู ที่เกษียณอายุราชการของ 
ร.ร. ท.๓ วัดไชนาวาส จํานวน ๓ ทาน คือ คุณครูขวัญใจ มั่นคง 
ครชูาํนาญการพเิศษ, คุณครพูรรตัน มนตประสิทธ์ิ ครชํูานาญ
การพิเศษ และคณุครูทศันยี สรรพมงค ครูชาํนาญการพเิศษ 
ณ อาคารเอนกประสงคโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

งานแสดงมุทิตาจิต
ครูเกษียณอายุราชการ

เมือ่วนัที ่๒๖ มถินุายน ๒๕๖๒ ดร.เอกพนัธุ อนิทรใจเอือ้ นายกเทศมนตรเีมอืงสพุรรณบรุ ีพรอมดวยสมาชกิเทศบาลเมอืง
สุพรรณบุรี หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดทําพิธีเปดงานการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง  
ครั้งที่ ๑๕ ภายใตชื่อ “สุพรรณบุรีวิชาการ’๖๒” โดยไดรับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
มาเปนประธานในพิธีเปดงานแขงขันทักษะทางวิชาการครั้งนี้ดวย โดยจะมีการแขงขันทักษะของนักเรียนในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ภาคกลางมาเขารวมการแขงขนัในระหวางวนัที ่๒๖-๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๒ โดยใชสถานทีใ่นการแขงขนัคอื มหาวทิยาลยัเกษตร 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี, วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และหางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี

พิธีเปดการแขงขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งท่ี ๑๕
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มหกรรมวิชาการทางการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งท่ี๑๒ ประจําปการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

พิธีมอบประกาศนียบัตรใหกับนักเรียน
ท่ีจบการศึกษา ประจําป ๒๕๖๑

เมือ่วนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ ดร.เอกพนัธุ อนิทรใจเอือ้ นายกเทศมนตรเีมอืงสพุรรณบรุ ีเปนประธานในพธิ ีการจดังาน
มหกรรมวิชาการทางการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ซึ่งภายในงานจะประกอบไปดวยกิจกรรม
การออกซุมแสดงผลงานการแสดง การออกรานของนักเรียนโรงเรียนตางๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

เมือ่วนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ ดร.เอกพนัธุ อนิทรใจเอือ้ นายกเทศมนตรเีมอืงสพุรรณบรุ ีเปนประธานในพธิ ีการจดังาน

โครงการประกวดมารยาท ประจําป ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายเอกพันธุ อินทรใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี  เปนประธานในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรใหกับนักเรียนที่จบการศึกษา ประจําป ๒๕๖๑  
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ หองประชุม
ชั้น ๓ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.เอกพันธุ  
อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปนประธาน
ในพธิเีปดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจาํปพ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระดับช้ัน 
อนุบาล ๑-๓ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ๑-๖ ทั้งชาย
และหญิง เขาประกวดทากราบ และทาทําความเคารพตาง ๆ 
ณ หองประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
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การแขงขันมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับประเทศ ครั้งท่ี ๑๑ ประจําป ๒๕๖๒

การประกวดวาดภาพระบายสี ณ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  

  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร  

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร นําคณะครู และ
นักเรียนเขารวมการแขงขันมหกรรม การจัดการศึกษาทองถิ่น
ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๑๑ ประจําป ๒๕๖๒ ในนามตัวแทน  
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ ๗ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด
ผลรางวัล ดังนี้
๑. รําวงมาตรฐานระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ 
 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับ ๙
๒. โครงงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ 
 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับ ๙
๓. โครงงานวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖
 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน อันดับ ๑๔
๔. แกะสลักผักและผลไมระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖
 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน อันดับ ๑๕
๕. คัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด.ญ. ธนัชชา  ชัยรัตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวด
วาดภาพระบายสี หัวขอ “สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุงเรืองเกษตรกรรม สูงลํ้าประวัติศาสตร 
แหลงปราชญศิลปน ภาษาถิ่นชวนฟง” ณ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  
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ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.๔-๖ 

โรงอาหารไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับ ดีมาก กรมอนามัย ๒๕๖๑

รางวัล ผานเกณฑประเมินการดําเนินงานโรงเรียนปลอดโรค ป ๒๕๖๒
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัล โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง

  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง  

วนัที ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ โรงเรยีน
เทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ การแขงขันโครงงานสุขศึกษา      
และพลศึกษา ระดับช้ัน ป.๔-๖ งาน
มหกรรมการศึกษาทองถิ่น ระดับชาติ 
ประจําป ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครภูเก็ต

เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัปราสาท
ทอง ไดรบัรางวลัเกยีรตบิตัร การรบัรอง
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
ระดับทอง 
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เขารวมการแขงขันมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ

ชุดการแสดงเพลงอีแซว
ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

รวมแสดงในงานสภากาแฟ จังหวัดสุพรรณบุรี

การนําผลิตภัณฑสมุนไพร ปลอดสารเคมี
ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส รวมแสดง

ในงาน กิจกรรมลดแยกขยะ ๓ RS

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

ในการแขงขันวอลเลยบอลเยาวชนการไฟฟา (PEA) 
รอบชิงแชมปประเทศไทย ณ จังหวัดกระบ่ี

เขารวมแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส 
รวมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน

  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส  

โรงเรยีนเทศบาล ๓ วดัไชนาวาส เปนตวัแทนระดบัภาคกลาง
เขารวมการแขงขันมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ 
ประกอบดวย  การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ, โครงงานภาษาไทย, 
โครงงานสงัคมศกึษาฯ, สือ่นวตักรรมทางการศกึษาภาษาตางประเทศ, 
การกลาวสุนทรพจนภาษาจีน  ณ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

นักกีฬาเซปกตะกรอ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส  
ไดเปนตัวแทนระดับภาคกลาง ในการเขารวมแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงประเทศไทย ณ เทศบาลนคร
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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  โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน  

เด็กหญิงคริษฐา ชยิสรางกูร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 
โรงเรยีนเทศบาล ๔ วดัศรบีวับาน ไดรบัรางวลัเหรยีญทองแดง การแขงขนั
คนเกงในโรงเรียนทองถ่ิน ระดับประเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปที ่๕ โดยแขงขนัระหวาง
วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสาเกตนคร จังหวัดรอยเอ็ด

เ ด็ ก ช ายธี ร วั จน   กํ่ า บุญ  นั ก เ รี ยน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไดรับรางวัลกีฬาแบดมินตัน  
รองชนะเลศิ อนัดับที ่๑ ประเภทชายคู อายไุมเกนิ ๑๒ ป 
การแขงขันกีฬานักเรียน องคกรปกครองทองถิ่น
แหงประเทศไทย ครัง้ที ่๓๗ ประจาํปการศกึษา ๒๕๖๒ 
รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง “นครปฐมเกมส 
๒๐๑๙” และไดเปนตวัแทนไปแขงขนัระดบัประเทศ 
จ.ระยอง

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลชมเชย การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ ๔-๖ งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาทองถิน่ ระดบัประเทศ ครัง้ที๑่๑ ณ เทศบาลเมอืงรอยเอด็ จงัหวดัรอยเอด็ 
ระหวางวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เด็กชายสุทธิพจน ชีวะประภาวรรณ 
นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน 
เปนผูที่ไดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร

เด็กชายศิวกร  แน งน อย นักเรียนของ
โรงเรยีนเทศบาล ๔ วดัศรบีวับาน เปนผูทีไ่ดคะแนนเตม็ 
๑๐๐ คะแนน ในการทดสอบความสามารถดานการคํานวณ 
(Numeracy) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๑๑ ณ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย  

การแขงขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมการแสดงถนนวัฒนธรรม

กิจกรรมประกวดมารยาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
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เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.เอกพันธุ  อินทรใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปนประธานเปดโครงการสงเสริมสุขภาพ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ อบรมใหความรูสมาชิก สสช. ในการสงเสริม
สุขภาพ ปองกัน ฟนฟูสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเสริมสราง
ภาวะความเปนผูนํา การเสียสละ ความสามัคคี ณ หองประชุมชั้น ๓ 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ดวยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการอบรมเลี้ยงดูเล็ก 
ซึง่ในปทีผ่านมา จากการตรวจคดักรองสขุภาพอนามยัเดก็ในศูนยพฒันาเดก็เลก็วดัไทรย พบวาเดก็มภีาวะเริม่อวน คดิเปนรอยละ 
๙.๗  จึงไดกําหนดโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยขึ้นเพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยใหเด็กไดรับการปลูกฝง
พฤติกรรมสุขภาพ  ทั้งดานการดูแลสุขภาพตนเองและการดูแลความสะอาดของสิ่งแวดลอม อันจะสงผลใหมีพฤติกรรมสุขภาพ
ทีด่ตีอไป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหวางเดอืน กมุภาพนัธ - กนัยายน ๒๕๖๒ โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่ใหเดก็มสีขุภาพดี
มีพัฒนาการสมวัย เพื่อสงเสริมใหครูผูดูแลเด็กมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพและติดตามปญหาสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก
ในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตามหลักเกณฑของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชน

โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย
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โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชน/ โรงเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นําโดย ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอ้ือ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปนประธานใน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก สมาชิกสสช. เรื่องโรคติดตอท่ีพบบอยและแนวทางการปองกัน ควบคุมโรคติดตอ พรอมทั้ง 
จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูแกประชาชน และทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย ใสทรายกําจัดลูกนํ้าในชุมชน / วัด โดยมีพนักงาน
ในเทศบาลเมือง และ สมาชิกสสช. ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รวมเดินรณรงคปองกันในครั้งนี้ดวย 

โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในเด็กและเยาวชน 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

ในวันที่ ๔, ๖ และ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกเด็ก และเยาวชน 
ในหัวขอเรื่องสถานการณโรคเอดส และความรุนแรงของโรคเอดส, ความรูเรื่อง
โรคเอดส การติดตอ การปองกันโรค, การเรียนรูทักษะในการจัดการกับสถานการณ 
ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ และทักษะในการปองกันตนเอง โดยมีวัตถุประสงคในการ
สื่อสารใหนักเรียนทราบถึงวิธีการ และชองทางการขอรับคําปรึกษาจากเจาหนาที่
สาธารณสุข ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑, ๒ และ ๓



รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุร� ประจําป ๒๕๖๒34

โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสูระดับเพชร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการเสริมสรางสุขภาพดวยการปนจักรยาน ครั้งท่ี ๘๒

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให นายมนัสพงศ 
พรหมพิสิฐพงศ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปนประธานในพิธีเปดโครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสูระดับเพชร 
(กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูนํานักเรียน และผูนําเยาวชนชมรมเด็กไทยทําได) โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หองประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปนจักรยานเพื่อสุขภาพ เปนประจํา
ทุกเดือน โดยมี ดร.เอกพันธุ  อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี 
เปนประธานในพธิเีปดงานปนจกัรยานเพือ่สขุภาพ  ณ สนามหญาหนาสาํนกังานเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี และไดมีประชาชน และสมาชิกชมรมปนจักรยานเพื่อสุขภาพของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขารวมกิจกรรมปนอยางพรอมเพรียงกัน



Annual Report Suphanburi Municipality 2019 35

กิจกรรมดานสาธารณูปโภค

งานสวนสาธารณะ

งานสวนสาธารณะ

ตัดแตงตนไม

นําตนไมมาจัดสถานท่ีใหสวยงาม

งานบริการ ดานสวนสาธารณะ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยกองชาง ไดดําเนินการตัดหญา ตัดแตงตนไม เก็บวัชพืชท่ีข้ึนแซมแปลงเข็ม ภายในเขต

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อความสะอาด และความปลอดภัยบนทองถนน ในทรัพยสินของประชาชน โดยทําการดูแล 
อยางครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
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จัดสถานที่งานกิจกรรมตางๆ

ซอมแซมทางเทาในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ปรับปรุงพื้นท่ี

ปะมิกซซอมแซมผิวจราจรท่ีชํารุดตามถนนสายตางๆในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
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งานแถลงขาวฯ ณ หองประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

พิธีเปดงานมหกรรมฯ ครั้งที่ ๑๙ ณ ลานกังสดาลยปารค

กิจกรรมดานเศรษฐกิจและสังคม

ประมวลภาพงานมหกรรมอาหารอรอย
และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ ๑๙

พิธีเปดงานมหกรรมฯ ครั้งที่ ๑๙ ณ ลานกังสดาลยปารคพิธีเปดงานมหกรรมฯ ครั้งที่ ๑๙ ณ ลานกังสดาลยปารค

เทศบาลเมอืงสพุรรณบรุรีวมกับภาครฐัและเอกชน จดังานมหกรรมอาหารอรอยและของดีเมอืงสพุรรณบรุ ีขึน้เปนประจาํ
ทุกป ณ ถนนเณรแกวดานทิศใต ตั้งแตระหวางวันท่ี ๑๒-๑๘ กุมภาพันธ เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประกอบกับมีรานคาที่ไดมาตรฐาน อาหารสะอาด สด อรอย  “Clean Food Good Taste” เขารวมกวา ๑๐๐ ราน 
และงานมหกรรมฯนี้ ไดบรรจุลงในปฏิทินการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) อีกดวย
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ประมวลภาพงานถนนคนเดินเมืองเหนออาทิวราห

สรางสรรคดวยส่ือพหุวัฒนธรรม “โครงการถนนสายเศรษฐกิจ สูวัฒนธรรมชุมชน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี”

สรางสรรคดวยส่ือพหุวัฒนธรรม “โครงการถนนสายเศรษฐกิจ สูวัฒนธรรมชุมชน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี”

พิธีเปดงานถนนคนเดินเมืองเหนออาทิวราห  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดรับเกียรติจาก
นายนิมิต วันไชยธนวงศ ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประธานในพิธีเปด โครงการถนนสายเศรษฐกิจ สูวัฒนธรรมชุมชน 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ภายใตชื่อ “ถนนคนเดินเมืองเหนออาทิวราห” โดย ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอ้ือ นายกเทศมนตรีเมือง
สุพรรณบุรี พรอมดวยผูบริหาร หัวหนาสวนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ขาราชการ รวมกับสมาคมแผงลอยจําหนาย
อาหารสุพรรณบุรีและชมรมผูประกอบการจําหนายอาหารสุพรรณบุรี จัดโครงการดังกลาว ณ ถนนอาทิวราห จังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่งภายในงานจะมีสินคาตางๆมากมายมาออกรานจําหนายสินคา อาหาร ของที่ระลึก รวมถึงมีการแสดงของเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมาแสดง ทั้งเพลงอีแซว หัวโตกลองยาว และยังไดรับเกียรติจากศิลปนแหงชาติ แมขวัญจิต ศรีประจันต 
มารองลําตัดเปดงานอีกดวย ซึ่งมีประชาชนผูสนใจมาจับจายซื้อของกันอยางคับคั่ง
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กิจกรรมดานสวัสดิการสังคม

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการสงเสริมอาชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
“สาน สราง เสริมสุข สู ความม่ันคง ยั่งยืน”

โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
โดยกองสวัสดิการสังคม จัดทําโครงการศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน (ศพค.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกระตุน
และปลูกจิตสํานึกในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด 
เกิดเปนเครือขายความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางม่ันคง 
และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล ณ หองประชุมช้ัน ๓ 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

โครงการสงเสรมิอาชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
“สาน สราง เสรมิสขุ สู ความม่ันคง ยัง่ยนื” เปนประจําทุกเดือน 
เชน หลักสูตรการประดิษฐจากดินไทย, หลักสูตรการทํา 
ขนมไดฟุกุ เป นตน โดยมี ดร.เอกพันธุ   อินทรใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปนประธานพิธีเปด พรอม
ดวยคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงานเทศบาลฯ และ
ประชาชนเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียงกัน

“สาน สราง เสริมสุข สู ความม่ันคง ยั่งยืน”“สาน สราง เสริมสุข สู ความม่ันคง ยั่งยืน”

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                                  
ดร.เอกพนัธุ อนิทรใจเอือ้ นายกเทศมนตรเีมอืงสพุรรณบรุ ีเปนประธาน
ในพิธีเปดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พนักงาน
เทศบาล ตัวแทนชุมชน ๑๖ ชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบรุ ีเขารวมโครงการครัง้นีด้วย โดยสวนราชการในสงักดัเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี ไดเปดรับบริการใหกับประชาชนตามซุมตาง ๆ อาทิ
เชน รับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส, บริการ
เสริมสวย ตัดผม ซอยผม , บริการดานสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต 
ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย 
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การประชุมคณะกรรมการชุมชน

โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก และสตรี  
“คนรุนใหมรวมพลัง หยุดย้ังความรุนแรง” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน เปนประจําทุกเดือน 
เพ่ือเปดโอกาสใหผูบริหารเทศบาลฯหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนทั้ง ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาล 
ไดมโีอกาสพบปะพดูคยุแลกเปลีย่น ขอคดิเหน็ และสนบัสนนุสงเสรมิการดําเนินงานของคณะกรรมการชมุชน ในการแกไขปญหา 
และพัฒนาชุมชนของตนเอง

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดจัดทําโครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก และสตรี 
“คนรุนใหมรวมพลัง หยุดยั้งความรุนแรง” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและ
รวมกันหาวิธีหรือแนวทางในการปองกันและแกไขความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ในเด็ก สตรี พรอมทั้งใหผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความ
เขาใจถึงสาเหตุรูปแบบของความรุนแรง ตลอดจนแนวทางในการแกไข เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และยุติการใชความรุนแรง
อยางยั่งยืน โดยไดจัดกิจกรรมตามโครงการดังกลาวขึ้น ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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โครงการเปดใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนในวันเสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดทําบัตรผูปวยติดเตียง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒

จัดหาประโยชนในทรัพยสิน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เก็บคาวางขายของในตลาด

มุ งเน นการทํางานดานการบริการประชาชน  ใหเป นไปตามความสะดวกตอการทําบัตรประชาชนในวันหยุด 
ชวงวันเสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บรกิารทัว่เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

กิจกรรมดานการคลัง

การใหบริการจดัทาํบตัรประจาํตวัประชาชน กรณผีูปวยตดิเตยีง คนชรา และผูพกิารทีไ่มสามารถเคลือ่นยายได  เมือ่พนกังาน
เจาหนาที่ไดรับการติดตอจากญาติของผูปวยติดเตียง แจงความประสงคขอรับบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนนอกสถานที่ให
สอบถามขอเทจ็จริง และสภาพปญหาทีบ่คุคลดังกลาวไมสามารถเดนิทางมา ขอรับบรกิารจดัทาํบัตรประจําตัวประชาชนได ใหเทศบาล
ประสานกบัศูนยบริหารการทะเบยีนภาคสาขาจงัหวดัในเขตพืน้ที ่พรอมสงแบบคาํรอง   ขอรบับรกิารทาํบตัรประจาํตวัประชาชนนอก
สถานที่ฯ เพื่อใหจัดชุดหนวยบริการจัดทําบัตรเคลื่อนที่เปนกรณีพิเศษซึ่งงานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  รวมกับศูนย
บริหารการทะเบียน  ภาค ๗  สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี  ไดออกจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนกรณีผูปวยติดเตียงนอกสถานที่ ในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.เอกพันธุ  อินทรใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให นายยรรยง โอภากุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป นประธานในการประชุม
คณะกรรมการการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และผู เกี่ยวของเขารวมประโยชนในครั้งนี้ 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

มุงเนนการทํางานดานการบริหารจัดการ รายรับ – รายจาย 
ใหเปนไปตามแผนงานงบประมาณในแตละปรวมถึงการจัดเก็บภาษี
ทองถิ่น ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะตองยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในวัน
ที่ ๒๘ ก.พ. ของทุกป ๒. ภาษีบํารุงทองที่ ตองชําระเงินคาภาษีบํารุง
ทองที ่ภายในวนัที ่๓๐ เม.ย. ของทกุป ๓. ภาษีปาย ผูเปนเจาของปายจะ
ตองย่ืนแบบ ภ.ป.๑ ภายในวนัที ่๓๑ มนีาคม ของทกุป เพราะเงนิภาษี
ทุกบาทที่ไดจากประชาชน จะตองนําไปจัดสรรเงินงบประมาณ
ในการจัดทําโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหมีความเจริญกาวหนา
อยางไมหยุดยั้งสืบไป
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กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัดตนกานเหลืองสะพานวัดพระรูป

กิจกรรมดานการระงับเหตุ

ดับไฟ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดรวมกันตัดแตงกิ่งไมบริเวณสะพานวัดพระรูป  
เพื่อไมใหเกิดอันตรายหากเกิดลมพัดแรง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

เนื่องจากมีเหตุไฟไหมในพื้นเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทําให
ทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นําโดย ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอื้อ นายก
เทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มีความหวงใยประชาชน จึงไดทําการลง
พืน้ทีเ่พือ่ปองกัน และระงบัเหตไุฟไหม ณ โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี
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ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)

๑.
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง
โครงการจัดการเลือกตั้งระดับตางๆ (ส.ส., ส.ว., ส.จ., ส.ถ. และ ผ.ถ.) ๔๕,๒๖๐

๒. โครงการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

๕๐๒,๓๖๐

๓. โครงการพัฒนาจริยธรรมของผูบริหารพนักงานเทศบาล ลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๒๒,๐๐๐

๔. โครงการกิจกรรม ๕ ส  ๙,๒๔๐

๕. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช (ครุภัณฑ) เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง ๒๔,๐๐๐

๖. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๗๕,๒๘๐

๗. โครงการจัดทําวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๒๕๕,๒๐๐

๘. โครงการจัดทําวารสารจดหมายขาวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ราย ๔ เดือน ๙๖,๐๐๐

๙. โครงการจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธกิจการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๑๓๘,๐๐๐

๑๐. โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายสําหรับบุคลากรภายในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

๕๖,๐๒๐

๑๑. โครงการปรับปรุงและยกรางเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๒๑,๗๒๐

๑๒. โครงการจดัซือ้เครือ่งมอืเครือ่งใช (ครุภณัฑ) เพือ่ใชในการปฏบิตังิานของกองวชิาการและแผนงาน ๔๐,๐๐๐

๑๓. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช (ครุภัณฑ) เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม

๑,๕๑๔,๑๐๐

๑๔. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช (ครุภัณฑ) เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองชาง ๔๖๔,๔๐๐

๑๕. โครงการพัฒนาเครือขายดานประชาธิปไตย ๒๕๘,๔๙๐

๑๖. โครงการจัดทําแผนชุมชน ๓๑,๕๐๐

๑๗. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช (ครุภัณฑ) เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ๕๕๔,๕๘๐

รวม ๑๗ โครงการ ๓,๘๑๘,๑๖๐

ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)

๑.
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี

๓,๑๓๓,๐๑๐

๒. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความกาวหนาทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล ลูกจาง 
และบุคลากรทางการศึกษา

๖๑๖,๗๘๐

๓. โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม พนักงานครูเทศบาล ลูกจางและบุคลากรทางการศึกษา ๓๕,๘๐๐

๔. โครงการงานมหกรรมทางวิชาการ ๓๗๑,๔๙๐

๕. โครงการแขงขันคนเกง ๑๑๒,๒๗๐

๖. โครงการประกวดแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๔๑,๕๓๐

๗. โครงการเขาคายคุณธรรม ๓๙,๙๓๐

รายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
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ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)

๘. โครงการแขงขันทักษะวิชาการระดับภาค ๓๓๒,๐๔๐

๙. โครงการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชนประชาชน ขาราชการสวนทองถ่ิน พนักงานจางเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี และฝกอบรมกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑,๘๑๕,๑๖๐

๑๐. โครงการวันสําคัญทางสถาบัน พระมหากษัตริย ๓,๓๗๙,๙๒๐

๑๑. โครงการจัดงานประเพณีทองถิ่น ๑,๖๙๙,๘๐๐

๑๒. โครงการประกวดมารยาท ๔๐,๘๐๐

๑๓. โครงการเขาคายชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตนารี ๒๙,๓๒๐

๑๔. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ๑๘๖,๑๖๐

๑๕. โครงการตลาดสดนาซื้อ ๙,๙๕๐

๑๖. โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ๓๕๗,๘๘๐

๑๗. โครงการอบรมผูสัมผัสอาหาร ๒๙,๙๔๐

๑๘. โครงการจัดกิจกรรมออกรานจําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ในชื่องานมหกรรมอาหารอรอย
และของดีเมืองสุพรรณ

๑,๐๓๓,๘๔๐

๑๙. โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการแตงผมเสริมสวย  ๑๑๑,๓๒๐

๒๐. โครงการอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม ๑,๐๑๒,๑๕๐

๒๑. โครงการพัฒนาสวมสาธารณะ ๘,๐๐๐

๒๒. โครงการเนื้อสัตวสะอาดปลอดภัย  ๓๗,๕๕๐

๒๓. โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา ๑๕๕,๓๓๐

๒๔. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชน/โรงเรียน ๕๘,๕๖๐

๒๕. โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในเด็กและเยาวชน ๒๗,๘๘๐

๒๖. โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสูระดับเพชร ๔๐,๐๐๐

๒๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแมและเด็ก  ๒๑,๗๒๐

๒๘. โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ๓๕,๖๙๐

๒๙. โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (เงินอุดหนุน) ๓๒๐,๐๐๐

๓๐. โครงการสุพรรณบุรี เมืองนาอยู ฟนฟูดูแลสิ่งแวดลอม ๔๖๕,๔๔๐

๓๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ๒๕๘,๔๙๐

รวม ๓๑ โครงการ ๑๕,๘๑๗,๗๕๐

รายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
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รายรับ

รายจาย

สถานะการคลังเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รายรับ – รายจาย ในปงบประมาณ ๒๕๖๒
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ชุมชนในเขตเทศบาล แบงออกเปน ๑๖ ชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชน

เปนผู นํา และแกนกลางในการพัฒนาชุมชน แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน  

โดยประสานงานกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชนวัดไทรย ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ ชุมชนวัดประตูสาร

ชุมชนวัดปราสาททอง ชุมชนวัดไชนาวาส ชุมชนวัดพระรูป

ชุมชนสมาคมจีน ชุมชนเณรแกว ชุมชนวัดศรีบัวบาน

ชุมชนพระพันวษา ชุมชนวัดหอยโขง ชุมชนคูเมืองสุพรรณ

ชุมชนตลาดใหม ชุมชนวัดโพธิ์คลาน ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ชุมชนวัดปาเลไลยก
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เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร.เอกพันธุ อินทรใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เขารับพระราชทาน เกียรติบัตร

พอตัวอยางแหงชาติ จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีผูแทนพระองค ในงานวันพอแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐ ประจําป ๒๕๖๒ 

พรอมกบั ดร.ศริพิร อนิทรใจเอือ้ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมอืงสพุรรณบุรี เขารบัพระราชทานโลผูสนบัสนนุการศกึษา ในงานเดยีวกนันี้

ดวย ณ ศูนยประชุมวายุภักษ ศูนยราชการแจงวัฒนะ

พอตัวอยางแหงชาติ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒



แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เสนอแนะการทำางานได้ที่ 

สำานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

๓๓๘ ถนนหมื่นหาญ ตำาบลท่าพี่เลี้ยง อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 

โทร. ๐-๓๕๕๑-๑๐๒๑   Fax ๐-๓๕๕๒-๒๙๗๓

เหตุเพลิงไหม้ แจ้ง ๑๙๑
จัดทำาโดย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

www.suphancity.go.th

สำานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
๓๓๘ ถนนหม่ืนหาญ ตำาบลท่าพ่ีเล้ียง 
อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี
ท่ี สพ.๕๒๐๐๗/พิเศษ

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตท่ี ๖๙/๒๕๒๔

ปท.สุพรรณบุรี

เ ท ศ บา ล เมื อ ง สุ พ ร ร ณ บุ รี 

เ ป็ น เ มื อ ง น่ า อ ยู่ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น

รางวลัพระปกเกล้า และใบประกาศเกยีรตคิณุสถาบนัพระปกเกล้า 
ด้านส่งเสริมสนัติสขุ และสมานฉันท์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จาก ศาสตราจารย์วุฒสิาร ตนัไชย เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า

รายงานกิจการ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๖๒
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รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ทีม่กีารบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ีพ.ศ.๒๕๔๙

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้นแบบ
ด้านการปองกนัการทุจรติ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รางวลัผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น
ด้านการศกึษา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ทีม่กีารบรหิารจัดการท่ีด ีประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

รางวลัพระปกเกล้า และใบประกาศเกยีรตคิณุ
สถาบันพระปกเกล้าด้านส่งเสรมิสนัติสขุและสมานฉนัท์ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด้านการปองกนัการทุจรติ ระดับด ีประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

รางวลัผ่านเกณฑ์การประเมินครบทัง้ 6 สมรรถนะ
ภายใต้โครงการสนบัสนนุ และเสรมิสร้างสมรรถนะ 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการบรหิารจดัการ 
ขยะมูลฝอย และของเสยีอนัตรายจากชุมชนประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นโครงการบริหารจัดการขยะ

แบบครบวงจร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รางวลัพระปกเกล้า และใบประกาศเกยีรตคิณุสถาบนัพระปกเกล้า 
ด้านส่งเสริมสนัติสขุ และสมานฉันท์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จาก ศาสตราจารย์วุฒสิาร ตันไชย เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า

รายงานกิจการ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๖๒

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เสนอแนะการทำ งานได้ที่ 
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ


