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จัดทำาโดย
งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า สำานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

“ทำาตามคำาสอนพ่อ..บังเกิดสุขและศิริมงคล” เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์ กิจกรรม BIKE FOR DAD “ปั่นเพื่อพ่อ” เป็นกิจกรรมจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
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 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำาเนินมาเปิด 
ศูนย์การเรียนรู้วิถีชิวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย เม่ือวันท่ี  
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชิวิตและจิตวิญญาณ
ชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสน้ีโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร 
ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับภาคกลาง 
ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี ในการสาธิตการแกะสลัก
ผัก - ผลไม้ และโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส ท่ีได้มีโอกาส
นำาเสนอโครงงาน “โอ้โฮ..ฟักข้าว” รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินมาเปิดศูนย์
การเรียนรู้วิถีชิวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ปะจ�าปี ๒๕๕๘

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ดี 

ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๔ ส�านักงาน ป.ป.ช. 

ถนนนนทบุรี อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล   และหัวหน้าส่วนราชการร่วมแสดงความยินดี
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กองบรรณาธิการ
คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษำ

เอกพันธุ์  อินทร์ใจเอื้อ

นำยกเทศมนตรี

วิศิษฐ์  ศรีสุพรรณ

รองนำยกเทศมนตรี

ยรรยง  โอภำกุล

รองนำยกเทศมนตรี

ไพรัช  ทองเชื้อ

รองนำยกเทศมนตรี

บรรณำธิกำร

มนัสพงศ์    พรหมพิสิฐพงศ์

ปลัดเทศบำล 

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร

รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

ผอ.กองช่าง

ผอ.กองคลัง

ผอ.กองสาธารณสุข

ผอ.กองการศึกษา

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

จัดท�ำโดย

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน

Tel @ Fax ๐-๓๕๕-๒๑๓-๗๑

http://www.suphancity.go.th
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รายชื่อคณะผู้บริหารและสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

คณะผู้บริหาร 
๑.	 นายเอกพันธุ์	 อินทร์ใจเอื้อ	 นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
๒.	 นายวิศิษฐ์	 ศรีสุพรรณ	 รองนายกเทศมนตรี
๓.	 นายยรรยง	 โอภากุล	 รองนายกเทศมนตรี
๔.	 นายไพรัช	 ทองเชื้อ	 รองนายกเทศมนตรี
๕.	 นางปรารถนา	 โอภากุล	 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖.	 นางศิริพร	 อินทร์ใจเอื้อ	 เลขานุการนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาล
๑.	 นายเรือง	 น�า้ค้าง	 ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
๒.	 นายปกรณ์	 หงษ์สุพรรณ	 รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขต ๑
๑.	 นายเรือง	 น�า้ค้าง	
๒.	 นายวิวัฒน์	 เจริญการยนต์
๓.	 นายจิระชาติ	 เที่ยงตรง
๔.	 นายประสิทธิ์	 เผ่าพันธุ์ศร
๕.	 นายปกรณ์	 หงษ์สุพรรณ
๖.	 นายอิศเรศน์	 สุวรรณจักร์ศรี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขต ๒
๑.	 นายไชยนันท์	 ค�าเภา
๒.	 นายไพศาล	 จึงสง่าสม
๓.	 นายไพฑูรย์	 ภัทรโกศล
๔.	 นายนที	 รุ่งเรืองศรี
๕.	 นายสมปอง	 จงสมจิตร
๖.	 นายสุรจิตร	 ปิยกุลกนก

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขต ๓
๑.	 นายอ�านาจ	 พึ่งสุ
๒.	 นางอรุณี	 ธรรมสามิสรณ์
๓.	 นายชาญ	 กิจไพบูลย์พาณิช
๔.	 นายขวัญพัฒน์	 ดีมี
๕.	 นายพยอม	 โฉมยง
๖.	 ร.ต.ท.ชาญชัย	 เมฆสุทัศน์
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คิดอย่างนายกฯ เอกพันธุ์“คุณคือคนส�าคัญของเรา”
“เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

พัฒนาด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม ตรวจสอบได้
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สารนายกฯ

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่เคารพรัก ผ่านพ้นไปอีก ๑ ปี 

แล้วครับ ผมและคณะผู้บริหาร ได้ด�าเนินการตามนโยบายและความต้องการของพี่น้องชาวชุมชน

มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเทศบาลฯได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดจ�านวน ๘ จุด ๒๙ กล้อง เพื่อช่วยดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจะติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ 

ในเขตเทศบาลฯ ต่อไปอีก ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดสุพรรณบุรีของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลฯได้ด�าเนินการปรับปรุงและ 

พัฒนาเมือง เพื่อเตรียมต้อนรับนักกีฬา และผู้คนที่จะเข้ามาพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนน  

ทาสีตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายรถประจ�าทาง จึงขอชักชวนให้พี่น้องประชาชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ 

ที่ดีด้วย นอกจากนี้ในเขตชุมชนวัดป่าเลไลยก์ ชุมชนคูเมือง ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  

จะมีโครงการวางระบบรวบรวมน�้าเสียระยะที่ ๒ เกิดขึ้น อาจเกิดความไม่สะดวกบ้าง เทศบาลฯ 

ต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ผมและคณะผู้บริหารจะช่วยกันดูแลทุกข์สุขของทุกท่านด้วยความเต็มใจ 

และในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ น้ี ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อาทิ 

หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ เจ้าพ่อหลักเมือง ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชน 

ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทุกคน จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย 

แข็งแรง คิดสิ่งใดที่ดีงามให้ส�าเร็จตามความประสงค์ทุกประการ

 ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล

  เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ

 นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
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หัวหน้าส่วนราชการ

นำยมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
ปลัดเทศบำลเมืองสุพรรณบุรี

นำยสมนึก  ทองสุข
รองปลัดเทศบำล

นำยสมทรง  ถำวรพำนิช
รองปลัดเทศบำล

นำงจำรุวัณณ์  พูลสวัสดิ์
รองปลัดเทศบำล

นำยอภิชัย เจนธีรวงศ์
หัวหน้ำส�ำนักปลัดเทศบำล

นำยสุพจน์ กองแก้ว
ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรศึกษำ

นำยขจรศักดิ์ จงสุกใส
ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง

 ว่ำที่ ร.ต.รุ่ง เมฆสุทัศน์
  ผู้อ�ำนวยกำรกองช่ำง

นำงสุพัตรำ จึงสง่ำสม
ผู้อ�ำนวยกำรกองสำธำรณสุข

และสิ่งแวดล้อม

นำยเกรียงศักดิ์  ข�ำทับ
ผู้อ�ำนวยกำรกองวิชำกำร

และแผนงำน

นำงปิยะภรณ์ ดวงมณี
หวัหน้ำฝ่ำยพฒันำชมุชน 

รก.ผูอ้�ำนวยกำรกองสวสัดกิำรสงัคม

นำยช่อ สันธนพิพัฒน์
ผู้อ�ำนวยกำร รร.เทศบำล ๑

   วัดประตูสำร

ดร.พรรณมำส พรมพิลำ
รองผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำ
รก.ผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำ 

ร.ร.เทศบำล ๒ วัดปรำสำททอง

นำยนิวัตน์ สุจิตตำรมย์
รองผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำ
รก.ผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำ 
ร.ร.เทศบำล ๓ วัดไชนำวำส

นำงวิภำวรรณ บุญชูส่ง
ผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำ 

ร.ร.เทศบำล ๔ วัดศรบีวับำน

นำยไพฑูรย์  เล็กพันธ์
 รองผูอ้�ำนวยกำร ร.ร.ท.๑ 
รก.หน.ศนูย์พฒันำเดก็เลก็

วดัไทรย์

นำยสุวรรณ แสนใหม่ 
ผูจ้ดักำรสถำนธนำนบุำล

Board of Suphanburi Municipality
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ส่วนราชการในสังกัดเทศบาล

กองการศึกษา
“จดักำรศกึษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศยั มุ่งสูค่ณุภำพ พร้อมรบัประชำคมอำเซียนในปี ๒๕๕๙

โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดประตูสำร
“กำรศึกษำคือรำกฐำน ประตูสำรสร้ำงอนำคต”
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รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๕๘10

โรงเรียนเทศบำล ๒ วัดปรำสำททอง
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ

“คนล่วงทุกข์ได้เพรำะควำมเพียร”

โรงเรียนเทศบำล ๓ วัดไชนำวำส

“รู้หน้ำที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”
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โรงเรียนเทศบำล ๔ วัดศรีบัวบำน
“มีควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ  ด้วยกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วม”

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไทรย์

“เด็กเล็กเบิกบำน พัฒนำกำรรอบด้ำน ประสำนชุมชน คนงำมมำรยำท”
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รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๕๘12

กองคลัง

“มุ่งมั่นพัฒนำ อำสำบริกำรประสำนด้วยใจ รับใช้ประชำชน”

กองช่ำง

“กองช่ำงโปร่งใส หัวใจบริกำร ร่วมต้ำนคอรัปชั่น สืบสำนนโยบำย ใส่ใจประชำชน”
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กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

“องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีวิถีสุขภำพพอเพียงและเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน”

กองวิชำกำรและแผนงำน

“ระบบข้อมูลที่ดี มีกำรวำงแผนพัฒนำที่ถูกต้องมองปัญหำด้วยควำมยุติธรรม
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รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๕๘14

กองสวัสดิกำรสังคม

“ยึดชุมชนเป็นงำน ประสำนเครือข่ำยท�ำได้ต่อเนื่อง  เน้นเรื่องคุณภำพสังคม”

ส�ำนักปลัดเทศบำล

“พัฒนำคน พัฒนำงำน พัฒนำควำมคิด พัฒนำจิต พัฒนำตน 

    มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะ ด้วยควำมสุข”
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งำนทะเบียนรำษฎร

“บริกำรด้วยใจ แก้ไขปัญหำ เมื่อมำยิ้มรับ เมื่อกลับประทับใจ”

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

“สำมัคคี มีวินัย ใจเย็น กล้ำหำญ เข้มแข็ง อดทน”
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รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๕๘16

งำนเทศกิจ

“คุณธรรมน�ำทำง เสริมสร้ำงควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย”

สถำนธนำนุบำล

“ลูกค้ำของเรำคือผู้มีเกียรติ 

หน้ำที่ของเรำคือกำรให้เกียรติและบริกำรที่ดีกับลูกค้ำ”
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กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ

การประชุมสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี น�าเสนอ

แผนงานโครงการ งบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบ

จากสภาเทศบาล เพ่ือด�าเนินการพัฒนาท้องถิ่นโดยเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

นายเอกพันธุ ์  อินทร ์ ใจ เอื้ อ  พร ้อมด ้วย 

คณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เปิดบ้านรู้รักษ ์

เงินแผ่นดินกับ ส.ต.ง. เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

เปิดบ้านรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ ส.ต.ง.

03-47-ok.indd   17 1/16/2559 BE   1:06 AM



รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๕๘18

ประเพณีท�าบุญ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

กิจกรรมด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

ทุกวันที่  ๑ มกราคมของทุกป ี  เทศบาล 

เมืองสุพรรณบุรีได้จัดพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร

แห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลของพี่น้อง

ประชาชน

๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ วันเด็กแห ่งชาติ 

โดยปีนี้มีค�าขวัญว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม น�าสู่อนาคต” 

โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  

การแสดงของเด็ก การแจกของขวัญของรางวัล
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งานประเพณีทิ้งกระจาด ประจ�าปี ๒๕๕๘

แห่เทียนพรรษา ๒๕๕๘

 ทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๗ ของจีน จะมีพิธี  

“งานประเพณีท้ิงกระจาด” (พิธีท้ิงทาน) โดยมีพิธ ี

แห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาที่สมาคมจีน โดยการ 

แห่นั้นจะมีการแสดงริ้วขบวนต่างๆ มากมาย โดยมี 

ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑  

ของประเทศไทยเป็นประธานในพิธี

 ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

ปี ๒๕๕๘ เทศบาลน�าโดยนายเอกพนัธุ ์อนิทร์ใจเอือ้  

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 

ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนได้น�าต้นเทียนพรรษา 

พร ้อมเครื่ อ งอั ฐบริขารไปถวายยั งวั ดต ่ า งๆ  

ในเขตเทศบาลรวม ๑๑ วัด
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รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๕๘20

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจุดเทียนชัยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

๑๒ สิงหามหาราชินี และสร้างส�านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู รวมท้ังยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งปี เทศบาลเมือง

สุพรรณบุรีจึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้คุณแม่ทุกคนได้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ต่อบุตร 

ธิดา และสังคมโดยส่วนรวม เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังต่อไป

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
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วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ของทุกป ี  หรือ “วันพ ่อแห ่งชาติ” เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได ้จัดพิธี 
จดุเทยีนชยัถวายพระพรชยัมงคลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาเพือ่แสดงออกถงึความ
จงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่นเพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรติพ่อในฐานะผู้ให้ก�าเนิด และมีบทบาทมุง่มั่นสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีของสังคม เป็นเสาหลักของครอบครัว อีกท้ังยังเป็นการ 
ปลูกฝังจิตส�านึกกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเกิดความกตัญญตู่อพ่อผู้มีพระคุณ สร้างความรัก ความเข้าใจ และเกิดความใกล้ชิดระหว่าง 
สมาชิกในครอบครัวอีกด้วย

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
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รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๕๘22

วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี เทศบาลเมือง

สุพรรณบุรีจะจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชขึ้น ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร บริเวณ

หน้าวัดไชนาวาส โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ ของประเทศไทยให้เกียรติ

เป็นประธานเปิดงานในพิธีและร่วมด้วยหน่วยงาน

ราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกภาคส่วน สมาคม 

ชมรม ผู้น�าชุมชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีอย่าง

คับคั่ง

 วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ของทุกปีนั้นเป็น

วันที่ระลึกทหารอาสา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ได้จัดงานเพื่อเป็นการระลึกถึงทหารผู้กล้าที่ได้

เสียสละเพื่อบ้านเมือง โดยจัดพิธีวางพวงมาลา 

ที่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีวางพวงมาลาวันทหารอาสา
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เทศบาล เมื อ ง สุพรรณบุ รีน� า โดย 

นายเอกพันธุ ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรี

เมืองสุพรรณบุรี น�าคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน

ราชการ เข้าร่วมการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

เนื่องในโอกาสวันคล ้ายวันพระราชสมภพ    

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลาง

จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดงาน

ประเพณีลอยกระทงประจ�าปี ๒๕๕๘  

ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น�้าท่าจีน โดยมีการ

แสดงของ   เด็กนักเรียน การแสดงโปงลาง 

การประกวดกระทง และการออกร้าน

จ�าหน่ายสินค้าของชุมชนในเขตเทศบาล

การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๕๘
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รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๕๘24

กิจกรรมด้านการศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่จบการ

ศึกษา ระดับอนุบาล ๓ ระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ ๓ ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี ทั้ง ๔ โรงเรียน และ ๑ ศูนย์พัฒนา 

เ ด็ ก เล็ ก วั ด ไทรย ์  โ ดยมี น าย เอกพั นธุ ์  

อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี 

เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร 

ให้กับนักเรียน

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ

จัดอบรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๕๘ โดยมีความมุ่งหวัง ที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

คือ เด็กนักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

จัดพิธี ไหว ้ครูและท�าบุญโรงเรียนประจ�า

ปี ๒๕๕๘ โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอ้ือ 

นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธาน

ในพิธี และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โดยมีผู ้บริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษาให้กับ

นักเรียนอีกด้วย

โรง เรี ยนเทศบาล ๑ วัดประตู

สารจัดงานวันวิชาการ โดยมีนายเอกพันธุ ์  

อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี 

เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรม

มากมาย เช ่น การแสดงของนักเรียน,  

การออกซุ ้มทางวิชาการแสดงผลงานของ 

นกัเรียน และโรงเรยีน และการออกร้านขายของ 

โดยนักเรียน  ณ. ร.ร. ท. ๑ วัดประตูสาร  

เมื่อวันที่ ๒  มีนาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

พิธีไหว้ครูและท�าบุญโรงเรียน ประจ�าปี ๒๕๕๘

วันวิชาการประจ�าปี ๒๕๕๘
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จัดพิธีไหว้ครู 

และท�าบุญโรงเรียน โดยมีนายเอกพันธุ ์  อินทร ์ใจเอื้อ  

นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี และ

ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมีผู ้บริจาคเงินทุน 

เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย

รางวัล ชนะเลิศการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ (ม.๑-๓)โครงงานฉนวนกันความ

ร้อนจากฟางข้าวงานมหกรรมการจัดการศึกษา

ท้องถิ่นประจ�าปี ๒๕๕๘ สังกัด กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

พิธีไหว้ครูและท�าบุญโรงเรียน

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
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แชมป์ประเทศไทย ถ้วยประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม  

ประทานรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง  ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย”  

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

แชมป์ประเทศไทย ๓ เหรียญทอง ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ ๑๒ , ๑๔ และ๑๖ ปี ในการแข่งขันกีฬา

นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส จัดพิธีไหว้ครูและท�าบุญโรงเรียน โดยมีนายไพรัช ทองเช้ือ รองนายกเทศมนตร ี

เมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมีผู้บริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

พิธีไหว้ครูและท�าบุญโรงเรียน

แชมป์ประเทศไทย ถ้วยประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

แชมป์ประเทศไทย ๓ เหรียญทองในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

รุ่นอำยุ ๑๒ ปี รุ่นอำยุ ๑๔ ปี รุ่นอำยุ ๑๖ ปี

03-47-ok.indd   27 1/16/2559 BE   1:07 AM



รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๕๘28

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วจีน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา   

ปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน  สังกัดกองการศึกษา เทศบาล

เมืองสุพรรณบุรี บิดาชื่อ นายจีรวุฒิ แก้วจีน มารดาชื่อ นางสาวเต็มดวง  

บุญประจักษ์ อยู่บ้านเลขท่ี ๒๓๓/๑๐ ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพ่ีเลี้ยง อ.เมือง

สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม BMX 

RACING รุ่น ยุวชนอายุ ๙-๑๐ ปี หญิง การแข่งขันจักรยานประเภท  

บีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๕๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ธาระนิธิ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ 

วัดศรีบัวบาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  

ระดับประเทศการแข่งขันโครงการคนเก่ง

ในโรงเรียนท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  

ประจ�าปี ๒๕๕๘ จัดโดยกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์

นายเอกพันธุ ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี รับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด ่น  

จาก ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  

ประจ�าปี ๒๕๕๘ จัดโดยส�านักงานป้องกันควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรีมอบให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

นายไพฑรูย์ เลก็พนัธ์ รกัษาการหัวหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัไทรย์ ตวัแทนรับโล่รางวลั ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ปลอดโรครางวลั 

ดีเด่น ระดับเขต จากการประกวดการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจ�าปี ๒๕๕๘ โดยส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ 

จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรคมอบให้ไว้  ณ วันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๘
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กิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

โครงการ อสม.ร่วมใจดูแลสุขภาพ

ประชาชนในเขตเมือง เนื่องในวัน อสม.

แห่งชาติปี ๒๕๕๘ โดยเทศบาลฯ ได้จัด

กิจกรรมขึ้นเพื่อสร ้างขวัญและก�าลังใจ 

ให้แก่ อสม.โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันท่ี ๑๙ มี.ค.๕๘ มอบเกียรติบัตรให้ อสม.ดีเด่น  

ทั้ง ๑๖ ชุมชน และในวันที่ ๒๐ มี.ค.๕๘ ได้จัดกิจกรรม ณ ลานวัดไทรย์ ชุมชนวัดไทรย์ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกัน 

และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการควบคุมล่วงหน้าตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

ให้จัดกิจกรรมรณรงค์ในวัน อสม.แห่งชาติ โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานตัดริบบิ้น

เปิดกิจกรรมการรณรงค์และร่วมกับคณะ อสม.ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วย โดยมี อสม.ท้ัง ๑๖ ชุมชน ร่วมรณรงค์อย่าง 

พร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
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โครงการสุพรรณบุรีเมืองน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ลอกท่อระบายน�้า

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี น�าโดย

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรี

เมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที ่

สเีขียวเพือ่ลดภาวะโลกร้อนเฉลมิพระเกยีรติ  

๘๓ พรรษา มหาราชิน ีเมือ่วนัที ่๑๔ ส.ค.๕๘  

ณ โครงการก�าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลฯ 

โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

พนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอย่างคับคั่ง

นายเอกพันธุ ์ อินทร์ใจเอื้อ นายก

เทศมนตรี ฯ  พร ้ อมด ้ วยปลั ด เทศบาล  

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

น�าพนักงานกองสาธารณสุขลงพื้นที่บริเวณ

ตลาดเทศบาล ๓ และ ๔ เพื่อขุดลอกท่อ

ระบายน�้าเอาส่ิงปฏิกูลออกเพื่อเตรียมการรับ

สถานการณ์น�้าในปี ๒๕๕๘
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ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมดูแลรักษาโบราณสถานคูเมืองสุพรรณบุรี ณ คูเมืองโบราณสุพรรณบุรี

นายเอกพันธุ ์ อินทร์ใจเอื้อ นายก

เทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานใน

พิธีเปิดงานฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจ�าปี  

๒๕๕๘ ได้มอบป้ายชมุชนปลอดโรคพิษสุนขับ้า 

ให้กับตัวแทนชุมชนทั้ง ๑๖ ชุมชน ในเขต

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเปิดรับฉีดวัคซีน

ให้กับสุนัขท่ีประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล

เลี้ยงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า  

ณ ลานจอดรถดับเพลิงเทศบาลฯเมื่อวันท่ี  

๗ เมษายน  ๒๕๕๘ 

เทศบาลเมอืงสพุรรณบุรร่ีวมกบัองค์การบรหิาร 

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน

อนุรักษ์มรดกไทย (บ�ารุงรักษาคูเมืองสุพรรณบุรี) โดยมี 

ว่าที ่ร.ต. สพุร์ีพัฒน์ จองพานชิ ผูว่้าราชการจงัหวดัสพุรรณบรุ ี

เป็นประธานเปิดกิจกรรมและนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ  

นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันท�ากิจกรรม

ตักขยะท่ีลอยอยู่ในคูเมืองออกเพื่อให้เกิดความสะอาด 

ในแหล่งน�้าโบราณสถานคูเมืองโบราณ สุพรรณบุรี  

ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
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โครงการปลูกจิตอาสาให้ความรู้ด้านสุขภาพและฟื้นฟูตลาดวันอนามัยโลก

นายเอกพันธุ ์ อินทร์ใจเอื้อ นายก

เทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหาร  

หั วหน ้ าส ่ วนราชการ  ให ้ ก า รต ้ อนรั บ  

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

และคณะในการมาตรวจเยี่ยมและดูงานการ

บูรณาการ การมีส่วนร่วมเพื่อจัดการน�้าเสีย 

ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๘ 

นายเอกพันธุ์  อินทร์ใจเอื้อ  นายกเทศมนตรี

เมืองสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาให้

ความรู ้ด้านสขุภาพและฟ้ืนฟตูลาดวันอนามยัโลก เนือ่งใน

โอกาสเฉลมิพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา สมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยมีสมาชกิสภาเทศบาล

เมืองสุพรรณบุรี ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน

เทศบาล  ข้าราชการส่วนราชการต่าง ๆ   นกัเรยีนนักศกึษา

วิทยาลัยพยาบาล รวมทั้งแม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 

มาร่วมโครงการและร่วมกันกวาดล้างท�าความสะอาด

ตลาดสด เมือ่วันที ่๑ เมษายน ๒๕๕๘

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ตรวจเยี่ยมและดูงานการบูรณาการการมีส่วนร่วม
เพื่อการจัดการน�้าเสียของชุมชน
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งานทันตกรรม

งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กและประชาชนเขต

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตรวจและให้ความรู้ในการดูแลทันตสุขภาพแก่

เด็กอนุบาลผู้ปกครองและครูพี่เล้ียงในศูนย์เด็กเล็กและในโรงเรียนอนุบาล

ตรวจสุขภาพช่องปากให้ความรู้และฝึกแปรงฟันถูกวิธีแก่เด็กและครูใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยงานทันตสาธารณสุขสุพรรณบุรี

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คนไข้ทั่วไป 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คนไข้นัดและนักเรียน

มุ่งเน้นการท�างานด้านการบริหารจัดการ รายรับ – รายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณในแต่ละปี รวมถึงการจัด

เก็บภาษีท้องถิ่นเพราะเงินภาษีทุกบาทที่ได้จากประชาชน จะต้องน�าไปจัดสรรเป็นเงินงบประมาณในการจัดท�าโครงการต่างๆ เพื่อ

พัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งสืบไป

กิจกรรมด้านการคลัง
รับช�าระภาษี

ออกหน่วยรับช�าระภาษีค่าขยะมูลฝอย
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โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนแสนค�ำทอง  ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง 

๘.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๖ ตารางเมตร , ก่อสร้างท่อระบายน�้า  

ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ฝาก่ึงตะแกรงเหล็ก  จ�านวน ๗ บ่อ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี   

โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน�้ำ ค.ส.ล. ก้ันคลองคูเมืองกลำงกับคลองคูเมืองใต้ (บริเวณร้ำนเอมโอช) ปรับปรุง

ซ่อมแซมประตูระบายน�้า ค.ส.ล. จ�านวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย ประตูระบายน�้า ชนิดรับน�้าสองทาง ขนาดประตู ๒ x ๒ เมตร จ�านวน 

๒ บาน , ก้านยกพร้อมเพลาขนาดก�าลังยก ๖,๕๐๐ กิโลกรัม จ�านวน ๒ ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยแยกถนนพลายสุริยันต์ ข้างบ้านนายชัย 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ เมตร หรือ

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ ตารางเมตร 

ก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ฝากึ่งตะแกรงเหล็ก จ�านวน ๑๒ บ่อ ความยาวรวมกันไม่น้อย

กว่า ๖๔.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

โครงการติดตั้งเสาโคม ไฟฟ้าส่องสว่างชนิดเสาสูง ๑๕.๐๐ เมตร บริเวณภายในวัดป่าเลไลยก์ , บริเวณถนนเณรแก้วทิศใต้

ฝั่งตะวันตก ใกล้สะพานแยกถนนนางแว่นฟ้า และบริเวณภายในโรงเรียนเทศบาล ๔วัดศรีบัวบาน

ติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดเสาสูง ๑๕.๐๐ เมตร จ�านวน ๓ ชุด ,ชุดควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติ  จ�านวน ๓ ชุด   

ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

วัดป่าเลไลยก์ คลองเณรแก้ว วัดไทรย์ วัดศรีบัวบาน
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งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ เทศบาลร่วมกับ 

ภาคราชการและเอกชน ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี ณ ถนนเณรแก้ว 

ด้านทิศใต้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๘ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีร้านค้าที่ได้มาตรฐาน อาหารสะอาดรสชาติอร่อย 

“Clean Food Good Taste” เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ ร้าน และงานมหกรรมฯ  

ได้บรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อีกด้วย

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม
งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ ๑๖
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กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายรัฐบาล

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยกองสวัสดิการสังคม 

ได้ก�าหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็น

ประจ�าทุกเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดมา

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ

ส่งเสริมอาชีพตามนโยบายรัฐบาล 

“อบรมฟรี มีความรู้ สู ่อาชีพ” เป็น

ประจ�าทุกเดือน อาทิเช่น หลักสูตร 

การท�าหมีก่รอบ หลกัสตูรการประดษิฐ์ 

กระเป๋าสี่ภาค หลักสูตรการประดิษฐ์

ที่แขวนผ้าขนหนู เป็นต้น เพื่อส่งเสริม

อาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายเอกพันธุ์   

อิ นทร ์ ใจ เ อื้ อ  น ายก เทศมนตร ี

เมอืงสพุรรณบรุเีป็นประธานในพธิเีปิด 

โครงการ พร ้อมด ้วยสมาชิกสภา

เทศบาล คณะผู ้บริหาร พนักงาน

เทศบาลและประชาชนเข ้ าร ่ วม

กิจกรรมอย่างคับคั่ง

ท�ำหมี่กรอบ

ประดิษฐ์กระเป๋ำสี่ภำค

ประดิษฐ์ที่แขวนผ้ำขนหนู
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เทศบาลเคลื่อนที่ (เทศบาลสัญจร พบปะประชาชน)

พิธีลงเสาเอกมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ด้านที่อยู่อาศัย

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการ

เทศบาล เค ลื่ อน ท่ี  ( เทศบาลสัญจร  พบปะ

ประชาชน) ประจ�าปี ๒๕๕๘ โดยมีนายเอกพันธ์ุ 

อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภา

เทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับค่ัง โดยมีการ

ให้บริการตัดผมฟรี บริการแจกพันธุ์กล้าไม้ การให้

ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย และตรวจสุขภาพฟรี โดย

เทศบาลได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ�าเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี น�าโดยนายเอกพันธุ์ 

อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะ 

ผู ้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ 

คณะกรรมการชุมชน ได้ร่วมพิธีตั้งเสาเอกปลูกบ้าน 

ให้ผู้ด้อยโอกาสด้านท่ีอยู่อาศัย บริเวณชุมชนวัดไทรย์

ตามโครงการบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราชัน
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โครงการเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิและอาชีพคนพิการ

โครงการเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิและอาชีพคนพิการ

ด ้ วย เทศบาลเมืองสุพรรณบุ รี  โดย 

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเสริมสร้าง 

การเข้าถึงสิทธิและอาชีพคนพิการ เพ่ือให้คนพิการ

ได้มีโอกาสท�างานหรือด�ารงชีวิตในสังคมอย่างเต็ม

ศักยภาพ “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  

โดยการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิารด้านอาชพี ส่งเสริม 

การประกอบอาชีพอิสระ โดยจัดท�าหลักสูตร 

การประดิษฐ์กระเป๋าจากเดคูพาจขึ้น เมื่อวันที่  

๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ บริเวณห้องประชุมช้ัน ๓  

เทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตร ี

เมืองสุพรรณบุรี   ได ้ออกไปเยี่ยมและมอบของ 

ที่จ�าเป็นและให้กับก�าลังใจกับผู ้ป่วยที่นอนติดเตียง

ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางศิริพร  

อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการ, ปลัดเทศบาล, สมาชิก 

สภาเทศบาล, ข้าราชการและหัวหน้าส่วนราชการใน

สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน 

๒๕๕๘
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bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร ่วม

เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ กิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ bike for MOM ปั่นเพ่ือ

แม่ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ในช่วงเดอืนพฤษภาคมถงึกนัยายนของทกุปี ในช่วงนี ้

หลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกและตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จน

เกิดน�้าไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่าปกติ น�้าปริมาณมากที่

ไหลบ่าเข้าท่วมในพืน้ทีต่่างๆ หรอืทีช่มุชนทีไ่ม่มรีะบบระบายน�า้ 

ที่สมบูรณ์และท�าความเสียหายแก่พื้นที่ท�าการเกษตรและ

ทรัพย์สินของประชาชนเพื่อลดความเสียหายจากปัญหา 

น�า้ท่วมขงัให้เกดิน้อยทีส่ดุ นายกเทศมนตรเีมอืงสพุรรณบรุจีงึ 

สัง่การให้งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัด�าเนนิการป้องกนั 

และแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน�้าเพื่อสูบน�้า

ในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักหรือระบายน�้าบนพื้นผิวถนนไม่ทัน  

กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ติดตั้งเครื่องสูบน�้า
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กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ี

อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี ประสบปัญหา

ผักตบชวา ข้ึนปกคลุมแหล ่งน�้ า เป ็น

จ�านวนมาก ท�าให้การด�ารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้

รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง และเพ่ือ

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

โดยการน�าของนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ  

นายกเทศมนตรี เมืองสุพรรณบุรี ได ้

ด� า เนินการก� า จัดผักตบชวาภายใน

เขตเทศบาลฯงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ได ้ จัด ให ้พนักงานงาน 

ป ้องกันฯ ทุกนายด�าเนินการก�าจัด 

ผักตบชวาตั้ งแต ่บริ เวณท ่า เรือจ ้าง 

ถนนนางพิม จนถึงบริเวณฝั ่งตรงข้าม 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชในระหว่าง

วันที่ ๒๔ – ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๘

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและติดต่อกันเป็นเวลานานภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จึงท�าให้น�้าท่วมขังภายในบ้านที่พัก

อาศัยของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนงานป้องกันฯด�าเนินการสูบน�้าท่วมขัง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ก่อนด�ำเนินกำร

ขณะด�ำเนินกำร

หลังด�ำเนินกำร

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ (บำท)

๑ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารและคณะสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ 
ผู้เกี่ยวข้องเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๑๑๔,๐๓๕

๒ โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๓๓๔,๓๔๐

๓ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรภายในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๓๙,๐๘๐

๔ โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้และก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๓,๗๙๔,๑๗๐

๕ โครงการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๖๗,๗๐๐

๖. โครงการจัดท�าวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๑๗๖,๐๐๐

๗ โครงการจัดท�าวารสารจดหมายข่าวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๙๖,๐๐๐

๘. โครงการจัดท�าแผนชุมชน ๒๗,๒๑๐

๙. โครงการส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�าแผนพัฒนา ๙๖,๖๔๕

๑๐. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง ๕๔๑,๘๓๐

๑๑. โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรมพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ๒๐,๓๑๒

๑๒. โครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๑๓,๙๐๐

๑๓. โครงการงานมหกรรมทางวิชาการ ๕๖๘,๙๔๔

๑๔. โครงการแข่งขันคนเก่ง ๖๑,๓๖๐

๑๕. โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนด้านวิชาการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

๑๐๐,๙๐๐

๑๖. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนประชาชนและฝึกอบรมกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙๙๖,๔๒๒

๑๗. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๙๙๕,๘๗๒.๒๗

๑๘. โครงการวันส�าคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ ๘๖๖,๓๑๓

๑๙. โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ๑,๔๕๓,๑๒๐.๗๕

๒๐. โครงการสุพรรณบุรีเมืองน่าอยู่ฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อม ๑๘๐,๓๘๐

๒๑. โครงการสุพรรณบุรีเมืองน่าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อม ๒๔,๗๐๐

๒๒. โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ๙๙๙,๖๖๖.๙๕
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ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ (บำท)

๒๓. โครงการตลาดสดน่าซื้อ ๒๙,๒๙๐

๒๔. โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสถานประกอบการแต่งผม ๕๙,๘๕๐

๒๕. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๖๗,๙๘๐

๒๖. โครงการ อสม. ร่วมใจดูแลสุขภาพประชาชนเขตเมืองในวัน อสม.แห่งชาติ ๓๙,๘๕๙

๒๗. โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ๒๕,๖๙๕

๒๘. โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร ๑๙,๙๔๗

๒๙. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๗๓,๓๑๐

๓๐. โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ๓,๑๑๓,๔๘๐

๓๑. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ศพส. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๑๕,๖๑๐

๓๒. โครงการรวมพลังต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ�าปี ๒๕๕๘ ๒๐๐,๐๐๐

๓๓. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ๙๒,๗๖๐

๓๔. โครงการพ่อดีเด่น ๑๓,๕๐๐

๓๕. โครงการแม่ดีเด่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๒๒,๓๒๐

๓๖. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจ�าเดือน ๑๘,๑๕๐

๓๗. โครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชน ๑,๘๑๘,๙๓๐

๓๘. โครงการดนตรีเพื่อประชาชน ๒๑,๐๐๐

๓๙. โครงการส่งเสริมอาชีพ ๒๗๘,๑๑๖

๔๐. โครงการเตรียมพร้อมเพื่อส�ารวจข้อมูลผู้มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห์ ๔๕,๔๗๔

๔๑. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ส�าหรับสวนเฉลิมภัทรราชินี ๘๔,๗๐๐

๔๒. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานต้นสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกองช่าง ๒๖๙,๐๐๐

๔๓. โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะ ๑,๔๙๗,๕๐๐

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)
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เกร็ดความรู้
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สถานการณคลังเทศบาลเมอืงสพุรรณบุร ี

รายรับ – รายจาย ในปงบประมาณ 2558 

20,776,640.45
11,448,165.80

11,428,930.95

13,344,924.49

1,318,868.04

177,270,774.57144,609,264.00

64,852,935.28

รายรับ หมวดภาษีอากร

หมวดคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ

หมวดรายได้จากเทศพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็

หมวดรายได้รัฐจดัสรร

หมวดรายได้อดุหนนุทั�วไป

หมวดรายได้อดุหนนุระบุ

วตัถปุระสงค์

64,307,392.56

6,052,506

145,707,737.88

3,425,292.00
43,314,492.56

33,795,799.73

7,058,528.91

60,438,973.10

39,206,951.89

21,502,800.00

รายจาย หมวดรายจ่ายงบกลาง

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง)

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

หมวดคา่ตอบแทน

หมวดคา่ใช้สอย

หมวดคา่วสัดุ

หมวดสาธารณปูโภคระบุ

วตัถปุระสงค์
หมวดคา่ครุภณัฑ์

หมวดคา่ที�ดินและก่อสร้าง

หมวดเงินอดุหนนุ

สถานะการคลังเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รายรับ - รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘
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คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชนย่อยในเขตเทศบำล แบ่งออกเป็น ๑๖ ชุมชน โดยมีคณะกรรมกำร

ชุมชน เป็นผู้น�ำและแกนกลำงในกำรพัฒนำชุมชน แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ในชุมชน โดยประสำนงำนกับเทศบำลหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน

ชุมชนสมำคมจีน

ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ

ชุมชนพระพันวษำ

ชุมชนเณรแก้ว

ชุมชนคูเมืองสุพรรณบุรี

ชุมชนวัดโพธิ์คลำน

ชุมชนวัดศรีบัวบำน

ชุมชนวัดปรำสำททอง

ชุมชนวัดหอยโข่ง

ชุมชนวัดพระรูป

ชุมชนวัดไชนำวำส

ชุมชนวัดป่ำเลไลยก์

ชุมชนวัดประตูสำร

ชุมชนตลำดใหม่

ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ

ชุมชนวัดไทรย์
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แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เสนอแนะการทำางานได้ที่ สำานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
๓๓๘ ถนนหมื่นหาญ ตำาบลท่าพี่เลี้ยง อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

www.suphancity.go.th
โทร. ๐-๓๕๕๑-๑๐๒๑   Fax ๐-๓๕๕๒-๒๙๗๓

เหตุเพลิงไหม้ แจ้ง ๑๙๙

จัดทำาโดย
งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า สำานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

“ทำาตามคำาสอนพ่อ..บังเกิดสุขและศิริมงคล” เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์ กิจกรรม BIKE FOR DAD “ปั่นเพื่อพ่อ” เป็นกิจกรรมจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
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