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เ ท ศ บา ล เมื อ ง สุ พ ร ร ณ บุ รี 

   เ ป น เ มื อ ง น า อ ยู อ ย า ง ยั่ ง ยื น

เ ท ศ บา ล เมื อ ง สุ พ ร ร ณ บุ รี 

   เ ป น เ มื อ ง น า อ ยู อ ย า ง ยั่ ง ยื น

เ ท ศ บา ล เมื อ ง สุ พ ร ร ณ บุ รี 

   เ ป น เ มื อ ง น า อ ยู อ ย า ง ยั่ ง ยื น

รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาดใหญท่ีมกีารบริหารจดัการบานเมืองทีด่ี 

ประจําป พ.ศ. 2560 จาก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับ อปท. จ�านวน ๓๓ แห่ง ซ่ึงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
โดยนายเอกพนัธุ ์ อนิทร์ใจเอือ้ นายกเทศมนตรเีมอืงสพุรรณบรุ ีเข้ารบัรางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่
ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีดังกล่าว 
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จาก สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี สำานักงานคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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รับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
( Environmental Health Accreditation : EHA )

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรี
เมอืงสพุรรณบรุ ีได้เข้ารบัมอบเกยีรตบิตัรรบัรองคณุภาพระบบบรกิารอนามัย
สิ่งแวดล้อม ( Environmental Health Accreditation : EHA ) ด้านการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ�าหน่ายและสะสมอาหาร EHA ๑๐๐๑ : 
๒๐๑๗, การจัดการส่ิงปฏกูิล EHA ๓๐๐๒ : ๒๐๑๗,การจัดการมลูฝอยทัว่ไป 
EHA ๔๐๐๑ : ๒๐๑๗ โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น EHA Forum ๒๐๑๗ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 
จงัหวดัปทมุธาน ีโดยมคีณะผู้บริหารหวัหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธดีงักล่าว
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สารจากนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

คิดอย่างนายกฯ เอกพันธุ์  “คุณคือคนสำาคัญของเรา”

“เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

พัฒนาด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม  ตรวจสอบได้

 กราบเรียนพีน้่องประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงสพุรรณบรุทีีร่กัและเคารพทกุท่าน ส�าหรบัการบรหิารงานของเทศบาล 
เมืองสุพรรณบุรีปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านด้วยความจริงใจ  ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซาเราต้องร่วมมือกันโดยพิจารณาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ เราจึงจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และมุ่งสู่ความ
ส�าเร็จได้ ในปีนี้เทศบาลฯ มีแนวนโยบายมุ่งจัดโครงการรักษาความปลอดภัยและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง
ประชาชน โดยจะติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีอยู่จ�านวน ๓๙ ตัว จะเพิ่ม
ขึ้นอีก ๘๐ ตัว ในช่วงกลางปี ๒๕๖๑ และจะเพิ่มอีก ๘๐ ตัวในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ ส่วนในงบประมาณปี ๒๕๖๒ จะเพิ่ม
จ�านวนกล้องวงจรปิดเพิ่มอีกซึ่งเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนผ่านการท�าประชาคมของแต่ละชุมชน ส�าหรับ 
โครงการอ่ืนๆ ทีจ่ะด�าเนนิการ เช่น การปรบัปรงุเพิม่เตมิในเรือ่งการจราจร กเ็ป็นไปตามความต้องการผ่านแผนชมุชนทัง้สิน้ ทัง้นี้ 
การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในมุมมองของผมถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านรับ
ฟังและตรึกตรองข่าวสารของทางราชการด้วยการมีสติ และไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
ทุกท่านเอง

ด้วยรัก  ห่วงใย  ใส่ใจ  ดูแล

(นายเอกพันธุ์  อินทร์ใจเอื้อ)
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี



สารจากปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

 การจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ และรายงานกิจการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในครั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อกลาง 
ในการเผยแพร่ผลงานการด�าเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาล 
เมืองสุพรรณบุรี ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้รับทราบถึงผลการด�าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล 
เมืองสุพรรณบุรีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายเพื่อการ “บ�าบัดทุกข์ 
บ�ารุงสุข” แก่ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เดินหน้าผลักดันนโยบาย 
ของฝ่ายบริหาร เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
 ในนามของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พ่ีน้องประชาชน ตลอดจน
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการด�าเนินงานและสนับสนุน
พัฒนาท้องถิ่นอย่างดียิ่งเสมอมา เพื่อน�าพาความสุขแด่พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อย่างยั่งยืนสืบไป

                                                                              (นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์)
                                                                               ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี



รายชื่อคณะผู้บริหาร

สภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขต ๑

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขต ๒

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขต ๓

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

๑. นายเรือง น�้าค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
๒. นายปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

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

๑. นายชาญ กิจไพบูลย์พาณิช
๒. นายขวัญพัฒน์ ดีมี
๓. นายพยอม โฉมยง
๔. ร.ต.ท.ชาญชัย เมฆสุทัศน์

๑. นายเรือง น�้าค้าง 
๒. นายวิวัฒน์ เจริญการยนต์
๓. นายจิระชาติ เที่ยงตรง
๔. นายประสิทธิ์ เผ่าพันธุ์ศร
๕. นายปกรณ์ หงษ์สุพรรณ
๖. นายอิศเรศน์ สุวรรณจักรศรี

 

 

 

 

Borad of Directors
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นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

นางจารุวัณณ์  พูลสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาล

นายขจรศักดิ์ จงสุกใส
รองปลัดเทศบาล

นายอภิชัย เจนธีรวงศ์
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

นายสุพจน์ กองแก้ว
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

นางนันท์นภัส แก้วดอนไพร
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 

รก.ผู้อ�านวยการกองคลัง

 ว่าที่ ร.ต.รุ่ง เมฆสุทัศน์
  ผู้อ�านวยการกองช่าง

นางสุพัตรา จึงสง่าสม
ผูอ้�านวยการกองสาธารณสุข

และสิง่แวดล้อม

นายนิวัตน์ สุจิตตารมย์
ผอ. ร.ร.ท.๓ 
วดัไชนาวาส

นายฑีรพล  หนูทา
รอง ผอ.รก.ผูอ้�านวยการ รร.ท.๔ 

วดัศรบัีวบาน

นายสมพร  น�้านวล 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

รก.ผูอ้�านวยการกองวชิาการ
และแผนงาน

นายอ�านวยศลิป์ นาคประสงค์
รอง ผอ. ร.ร.ท.๒ 

ช่วยปฏบัิตริาชการ  
หน. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัไทรย์

นางปิยะภรณ์ ดวงมณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชมุชน 

รก.ผูอ้�านวยการกองสวสัดกิารฯ

นางมยุรี ใบบัว
 ผอ. ร.ร.ท.๑ 
วดัประตสูาร

นางสาววงถวิล ชมรัตน์  
ผูจ้ดัการโรงรบัจ�าน�า

ดร.พรรณมาส พรมพิลา 
ผอ. ร.ร.ท.๒ 

วดัปราสาททอง

หัวหน้าส่วนราชการ
Board of Suphanburi Municipality
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ส่วนราชการในสังกัดเทศบาล ประกอบด้วย

สำานักปลัดเทศบาล
“พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด พัฒนาจิต พัฒนาตน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการให้บริการสาธารณะ ด้วยความสุข”

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

“สามัคคี มีวินัย ใจเย็น กล้าหาญ เข้มแข็ง อดทน”

งานเทศกิจ
“คุณธรรมน�าทาง 

เสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย”

งานทะเบียนราษฎร
“บริการด้วยใจ แก้ไขปัญหา เมื่อมายิ้มรับ เมื่อกลับประทับใจ”
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กองการศึกษา
“จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มุ่งสู่คุณภาพ”

กองคลัง
“มุ่งมั่นพัฒนา อาสาบริการ  ประสานด้วยใจ รับใช้ประชาชน”
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กองช่าง
“กองช่างโปร่งใส หัวใจบริการ ร่วมต้านคอรัปชั่น สืบสานนโยบาย  ใส่ใจประชาชน”

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
“องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมการบริหารจัดการที่ดี มีวิถีสุขภาพพอเพียงและเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”
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หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กองวิชาการและแผนงาน
“ระบบข้อมูลที่ดี มีการวางแผนพัฒนาที่ถูกต้องมองปัญหาด้วยความยุติธรรม น�าข่าวสารสู่ประชาชน”

กอง
สวัสดิการสังคม

“ยึดชุมชนเป็นงาน 

ประสานเครือข่าย 

ท�าได้ต่อเนื่อง  

เน้นเรื่องคุณภาพสังคม”
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
“การศึกษาคือรากฐานประตูสารสร้างอนาคต”

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ

“คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”
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โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
“มีความเป็นเลิศทางการศึกษา ด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม”
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สถานธนานุบาล
“ลูกค้าของเราคือผู้มีเกียรติ 

หน้าที่ของเราคือการให้เกียรติและบริการที่ดีกับลูกค้า”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์
“เด็กเล็กเบิกบาน พัฒนาการรอบด้าน ประสานชุมชน คนงามมารยาท”
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กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ

การประชุมสภาเทศบาล

 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ�าปี ๒๕๖๐  
วนัท่ี ๒๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีน�าเสนอแผนงานโครงการงบประมาณ  
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อด�าเนินการพัฒนาท้องถิ่น  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ์ด้วย
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 วันที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ  
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร ่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เร่ือง 
การก�าหนดแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหาความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวข้องเพื่อน�าข้อมูล
มาก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเทศบาล 
เมืองสพุรรณบรีุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมคีณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ พนกังานเทศบาลฯ พนกังานครเูทศบาลฯ และตัวแทน
ชุมชนทั้ง ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

การประชุมการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี  ครั้งท่ี ๙ / ๒๕๕๙

 วนัท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายยรรยง  โอภากลุ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธาน
การประชุม การวาง / ปรับปรุงผังเมืองรวม 
เมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๙ ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
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ลงพื้นท่ี จัดประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล และแผนชุมชน ปี ๒๕๖๐

 วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายยรรยง โอภากุล เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหารงานบุคคล 
และการด�าเนินการทางวินัย  นายไพโรจน์  ศิริเพชร  นิติกรช�านาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี

 วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรมให้ความรูเ้รือ่งการรบัรูแ้ละเข้าถงึกระบวนการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของทางราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสาร ๒๕๔๐  
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

    นายเอกพันธุ์   อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ตามโครงการ
จัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และโครงการจัดท�าแผนชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้ง ๑๖ ชุมชน 
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ประเพณีทำาบุญ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

กิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

 ทุกวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีท�าบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์  
เพื่ อความ เป ็ นสิ ริ ม งคลของพี่ น ้ อ ง
ประชาชน

 เมื่อวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๖๐ วันเด็ก 
แห่งชาติ โดยปีนี้มีค�าขวัญว่า “เด็กไทยใส่ใจศึกษา 
พาชาติมั่นคง” โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการแสดงของเด็ก และการ
แจกของขวัญรางวัลให้กับเด็กๆ ในเขตเทศบาลฯ
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งานประเพณีท้ิงกระจาด ประจำาปี  ๒๕๖๐

 ถวายเทียนจำานำาพรรษา  ๒๕๖๐

 ทุกปี ในวันข้ึน ๑๕ ค�่า เดือน ๗  ของจีน  
จะมีพิธี “งานประเพณีท้ิงกระจาด” (พิธีท้ิงทาน)  
โดยมีพิธีแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง มาที่สมาคมจีน 
โดยการแห่น้ันจะมีการแสดงริ้วขบวนต่างๆ มากมาย 
โดยม ีคุณกาญจนา  ศิลปอาชา อดตีรฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

    ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี น�าโดย
นายเอกพันธุ ์ อินทร์ใจเอ้ือ นายกเทศมนตรี  
คณะผู ้บริหาร พนักงานเทศบาล ร ่วมกับ 
คณะกรรมการชุมชน น�าต้นเทียนพรรษาพร้อม
เคร่ืองอัฐบริขาร ไปถวายยังวัดต่างๆ ในเขต
เทศบาล รวม ๑๑ วัด
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พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)  
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙

พิธีลงนามถวายพระพรฯ 
ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีถวายราชสักการะจุดเทียนชัย
ถวายพระพรฯ 

ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี

 จงัหวดัสุพรรณบรุจีดัพธิลีงนามถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ ในภาคเช้า และในภาคค�า่  
พิธีถวายราชสักการะ (พานพุ ่มเงิน-พานพุ ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ โดยม ี
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรี 
เมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลาง
จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดพิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง 
และพิธีลงนามถวายพระพรแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙
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พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีวางพวงมาลาวันทหารอาสา

 วันที่ ๑๙ มกราคม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจะจัด
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้น ณ อนุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวร บริเวณสามเหลี่ยมวัดไชนาวาส โดยมี  
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ 
ทุกภาคส่วน สมาคม ชมรม ผู้น�าชุมชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม
พิธีอย่างคับคั่ง

 วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่ระลึก
ทหารอาสา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดงานเพื่อเป็นการ
ระลึกถึงทหารกล้าสมัยสงครามโลกคร้ังที่ ๑ ที่ได้เสียสละชีพ 
เพื่อบ้านเมือง โดยได้รับเกียรติจาก  นายพิภพ  บุญธรรม   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีวาง
พวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา โรงเรียนเทศบาล ๑  
วัดประตูสาร
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ลงนาม MOU ความร่วมมือ พ.ร.บ. ตำารวจแห่งชาติ 

          วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
โดยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระหว่างต�ารวจภูธร
จังหวัดสุพรรณบุรี กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
กับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” 
รุ ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี คร้ังท่ี ๔ (ปีที่ ๓๐) ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๕๙ ชิงถ ้วยประทาน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด  
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย”
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 

 เด็กหญิงอวัศยา ฉัตรเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร  
เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค ได้รับ 
รางวัลรองชนะเลิศ และเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลพีระวรราชาทนิดัดามาตุ 
ในวันแม่แห่งชาติ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

       การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสุพรรณบุรี   
“สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๖-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ของ เด็กหญิงกชกร นานุช นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาจักรยาน BMX รุ่น ๑๒ ปี หญิง 

วันวิชาการ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๐

 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร จัดงานวิชาการ โดยมี
นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็น
ประธานในพิธี ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการ 
ออกซุ้มแสดงผลงาน การแสดง การออกร้านจ�าหน่ายสินค้าโดย
นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร

        โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร ร่วมแข่งขัน
คัดเลือกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการ
ศกึษา ๒๕๖๐ ระหว่างวนัที ่๒๐ พฤศจกิายน-๔ ธนัวาคม 
๒๕๖๐ ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต ๑ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ จังหวัดนครนายก จ�านวน ๑๑ รายการ
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

ได้รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำาร่อง ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

แข่งขันงานมหกรรมวิชาการ 
ระดับกลุ่มภาคกลาง 
อยุธยาวิชาการ ๖๐

วันวิชาการ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด
ปราสาททอง

 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ได้รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นน�าร่อง ประจ�าปีการ
ศึกษา ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรเีมอืงสพุรรณบรุ ีมาเปิดศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

วันที ่๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นิทรรศการวิชาการ (รกัพ่อต้องพอเพียง) 
ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรยีนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง
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โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

นิทรรศการวิชาการ  ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักกีฬาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๐ นิทรรศการวิชาการ  ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

 นายเอกพันธุ ์   อินทร ์ใจเอื้อ นายกเทศมนตร ี
เมืองสพุรรณบรุ ีร่วมแสดงความยนิดกีบั นางสาววรจุษิยา กันสตัรู  
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นนักกีฬาดีเด ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่
สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย นครภูเก็ตเกมส์ ประจ�าปี ๒๕๖๐  
วันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
 รางวัลเหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาด  รุ่นอายุ ๑๘ ปี  หญิง 
 รางวัลเหรียญเงิน วอลเลย์บอลในร่ม       รุ่นอายุ ๑๘ ปี  หญิง
 รางวัลเหรียญเงิน  วอลเลย์บอลในร่ม      รุ่นอายุ ๑๖ ปี  หญิง
 รางวัลเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายหาด  รุ่นอายุ ๑๒ ปี  หญิง
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โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน

รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๑๓ “อยุธยาวิชาการ ๖๐” 

 ผู ้บริหารและคณะครูน� า เด็กหญิง
ขวัญขาว โสดา เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดง
ระดับประเทศในการแข่งขันโครงการคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  
กรุงเทพมหานคร

รางวัล  เหรียญทองยอดเยี่ยม  การประกวดแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖

รางวัล  เหรียญทอง  การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ 

รางวัล  เหรียญเงิน การประกวดแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖

นางนันท์นภัส  รุ่งอรุณเลิศ ต�าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช�านาญการ  
ได้รับรางวลั     เหรียญเงิน การประกวดแข่งขันส่ือนวตักรรมทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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วันวิชาการ ๒๕๖๐

    นายเอกพันธุ์  อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็น
ประธานเปิดงานวันวิชาการ ๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
โดยมีกิจกรรมการแสดง และผลงานทางวิชาการของนักเรียน  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี ๒๕๖๐

รับป้ายตลาดสดน่าซื้อ ระดับ ๕ ดาว Healthy Market

              วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายยรรยง  โอภากุล  
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน รณรงค์ 
วันไข้เลอืดออกอาเซยีน ของชมรมสขุภาพและสิง่แวดล้อมชุมชน 
ณ บริเวณวดัไทรย์ และได้มกีารออกไปค้นหาตวัอ่อนของยงุลาย
และก�าจดั หยอดทรายอะเบทในแหล่งน�า้ทีเ่พาะพนัธุย์งุลายตาม
สถานที่ต่างๆ ในเขตชุมชน

 ตลาดทรัพย์สินเมืองสุพรรณบุรี ได้รับการตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านได้ระดับ 
ดีมาก   นายเอกพันธุ์  อินทร์ใจเอื้อ  นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางศิริพร  อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมือง
สุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ตลาดทรัพย์สินเมืองสุพรรณบุรีได้รับป้าย ตลาดสดน่าซื้อ Healthy Market เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๐ โดยนายแพทย์ประสิทธิ์  คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมเลิศธานี  

กิจกรรมด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรี ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และ
เด็ก ปี ๒๕๖๐ ( กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า ) มีทีมจิตแพทย์จาก
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเป็นวิทยากร

ประชุมทบทวนร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...

 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นายไพรัช  ทองเชื้อ  รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมทบทวนร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี          



Annual Report Suphanburi Municipality 2017

31

กิจกรรมด้านการคลัง

กิจกรรมงานเทศกิจ

๑.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ 
 ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

๒.  ภาษีบ�ารุงท้องที่ ต้องช�าระเงินค่าภาษีบ�ารุงท้องที่ 
 ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี 

๓.  ภาษีป้าย ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.๑ 
 ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี

จัดเก็บค่าจอดยานยนต์บริเวณถนนนางพิมจัดเก็บค่าตั้งวางของขายในตลาดเชิงสะพานวัดพระวัดไชนาวาส

จัดเก็บค่าตั้งวางของขายในตลาดเชิงสะพานวัดพระรูปจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยบริเวณชุมชนทั้ง ๑๖ ชุมชน

การบูรณาการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ ๑๗ สถานีต�ารวจภูธร

เมืองสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในการตรวจสอบการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ๑ – ๒
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ถนนเณรแก้ว จำานวน ๗ สะพาน
อยู่ระหว่างดำาเนินการ

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพันค�า ซอย ๒ 
โดยก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล.  ๐.๔๐ เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมฝาบ่อพักไม่
น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร ตัดร้ือถนน ค.ส.ล. ขนาด 
๐.๘๐x๙.๐๐ เมตร เพื่อวางท่อเชื่อม ค.ส.ล.  ๐.๔๐ 
เมตร และซ่อมแซมผิวจราจรให้ใช้ได้เหมอืนเดมิ ตามราย
ละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เลขที่ 
๑๑/๒๕๕๙

กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค

ก่อนทำ� ขณะทำ�

หลังทำ�
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พิธีเปิด ถนนสายวัฒนธรรม ถนนคนเดินประตูสาร

พิธีส่งมอบ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนคนเดินประตูสาร

 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดงานถนนวัฒนธรรม (ถนนคนเดินประตูสาร) เพ่ือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ว่าท่ีร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน 
เม่ือวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งมอบโครงการถนนสายวัฒนธรรม
ดังกล่าวให้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีและตัวแทนชุมชนวัดประตูสาร รับมอบโครงการฯ เพื่อด�าเนินงานต่อให้โครงการถนนสายวัฒนธรรมอยู่รอดได้อย่างยาวนาน  
โดยถนนคนเดินประตูสาร จะจัดทุกวันศุกร์ – เสาร์ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดประตูสาร

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม
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ส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล

 เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง สุ พ ร ร ณ บุ รี  
นายเอกพนัธุ ์อินทร์ใจเอือ้ นายกเทศมนตรี
เมอืงสพุรรณบรีุ จดัโครงการส่งเสรมิอาชีพ
ตามนโยบายของรัฐบาล “สร้างงาน สร้าง
รายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ” เป็นประจ�า 
ทุกเดือน เช่น หลักสูตรการท�าซาลาเปา, 
ขนมจีบ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น 
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขต 
เทศบาลฯ โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็น
ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ข ้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ และ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อม
เพรียงกัน 

 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ�า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ที่ท�าการชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชน 

มอบเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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โครงการประชุมสัมนาคณะกรรมการชุมชนประจำาเดือน

โครงการมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ด้านท่ีอยู่อาศัย

งานทะเบียนราษฏร 

 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมสัมนาคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในกานแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเพื่อผู้ยากไร้ 
โดยมอบบ้านให้นายอุบล สุรินทร์รัตน์ ชุมชนสมาคมจีน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
และชุมชนสมาคมจีนร่วมพิธีดังกล่าว

 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ได้ด�าเนินโครงการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนในวันเสาร์ เพื่อบริการประชาชน
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 เนือ่งจากมฝีนตกหนกัในพืน้ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ีท�าให้ปรมิาณ
น�้าฝนสะสมเป็นบริเวณกว้างไหลลงสู ่แม่น�้าท่าจีนเป็นจ�านวนมาก  
มีผลท�าให้บริเวณสองฝั่ง แม่น�้าท่าจีนและพื้นที่ลุ ่มมีระดับน�้าสูงขึ้น  
นายเอกพนัธ์ุ อนิทร์ใจเอือ้ นายกเทศมนตรเีมอืงสพุรรณบรุ ีมคีวามห่วงใย
พี่น้องประชาชน จึงได้ออกส�ารวจระดับน�้า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน�้า
เพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาน�้าในแม่น�้าท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้สามารถ
ป้องกันน�้าไม่ให้ไหลทะลักเข้ามาในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจได้

กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประชุม ครม.นอกสถานที่ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีออกเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ จากกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษา
พระองค์ เพื่อไปตรวจราชการ และประชุม ครม.นอกสถานที่ ณ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  
จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ 
นายกเทศมนตรเีมอืงสพุรรณบรุข้ีาราชการ ผูบ้รหิาร สมาชกิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนทัว่ไป เข้าร่วมต้อนรบัโดยภารกจิ
แรกจะเข้าสักการะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จากนั้นจะชมความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศจ�าลองและเดินทางต่อยัง
โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี
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สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาท่ีสุดมิได้

พิธีลงนามถวายอาลัย 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

วันท่ี ๑๗  และ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องลงนามถวายอาลัย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓๖๕ วันแห่งความโศกเศร้าอาดูรถูกจารึกในหัวใจของคนไทยอย่างไม่เสื่อมคลาย
 ตลอดระยะเวลา ๑ ปีทีผ่่านมา ไม่มวีนัใดทีป่วงชนชาวไทยไม่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธิคุณใน“พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างสุดหัวใจจนไม่สามารถบรรยายเป็น 
ค�าพูดใดๆ ได้ ความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยยังสร้างปรากฏการณ์เหลืองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน หลังรัฐบาลเชิญชวนประชาชนชาวไทย 
ให้ร่วมกัน “ปลูกดาวเรือง” หรือดอกไม้ที่มีสีเหลืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภมูพิลอดุลยเดช ระหว่างวนัท่ี ๒๕-๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๐ เพือ่ถวายความอาลยัและร่วมแสดงออกถงึความจงรกัภกัด ีผ่านการปลกูดอกไม้
ประดับบ้านเรือนประชาชน รวมทั้ง อาคารสถานที่หน่วยงานห้างร้านต่างๆ ซึ่ง ณ เวลานี้ทุกพื้นทั่วประเทศไทยเต็มไปด้วยดอกดาวเรือง  
ที่ประชาชนร่วมปลูกและเลือกหามาประดับตบแต่ง และพร้อมจะบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อันเป็น
สัญลักษณ์แห่งความภักดีและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร



Annual Report Suphanburi Municipality 2017

39

บริการย้อมผ้าสีดำา และแจกริบบ้ินสีดำา ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ๑๙ ต.ค. ๕๙

“การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จากดวงใจ ถวายอาลัย แด่พ่อหลวง”
 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

“รวมพลังแห่งความภักดี”
 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความ จงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ด้วยการรวมพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันทั่วประเทศ ถือเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่งในการแสดงออกของพสกนิกรชาวไทย
ทุกคนเสียงเพลง “สรรเสริญพระบารมี” จะดังกระหึ่มไปทั้งประเทศเป็นเสียงเพลงที่จะเปล่งออกมาจากหัวใจของคนไทย
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“ร่วมแปรอักษรถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

“โครงการนำาร่องปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง” ๙ มิ.ย. ๖๐

“รวมใจภักดิ์ปลูกต้นดาวเรือง น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙” ๙ ก.ย.๖๐ 

 วนัที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ “สพุรรณบรุ ีน้อมอาลยั ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ เสดจ็สูส่วรรคาลยั ธ สถติในดวงใจไทยนรัินดร์”  
โดยการแปรอักษร ข้อความว่า “สุพรรณบุรีรักพ่อ” 
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กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นดาวเรืองปละแปรอักษรเป็นเลข ๙ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักด ี
และน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ ๑ ปี วันศุกร์ท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ร่วมทำากิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี โวรันเทียร์ คัม ทูเกซเซอร์ บ๊ิค คลีนน่ิง”
ณ บริเวณพื้นท่ีหน้าท่ีว่าการอำาเภอเมืองสุพรรณบุรีไปตามถนนพระพันวษาจนถึงหน้าสำานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

เพื่อร่วมแสดงพลังจิตอาสาของจังหวัดสุพรรณบุรี ในการบำาเพ็ญประโยชน์และทำาความดี 
และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการพระราชดำาริของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
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พิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในแม่นำ้าท่าจีน
 บริเวณสำานักงานเจ้าท่า ต.โพธ์ิพระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
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ล�าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)

๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารและคณะสมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

๒๙๕,๓๕๐

๒. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

๓๖๔,๐๘๐

๓. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ (ครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส�านักปลัดเทศบาล ๙๔,๐๐๐

๔. โครงการอบรมให้ความรูด้้านกฎหมายส�าหรบับคุลากรภายในเทศบาลเมอืงสพุรรณบรุ ีและประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

๕๒,๙๐๐

๕. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ (ครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน ๒๒๙,๙๙๐

๖. โครงการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๑๒๒,๘๕๐

๗. โครงการจัดท�าวารสารรายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๒๕๑,๖๐๐

๘. โครงการจัดท�าวารสารจดหมายข่าวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ราย ๔ เดือน ๙๖,๐๐๐

๙. โครงการจัดท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๑๓๘,๐๐๐

๑๐. โครงการปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๒๙,๒๙๐

๑๑. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ (ครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ๖๘๙,๖๓๐

๑๒. โครงการจัดซือ้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (ครุภัณฑ์) เพ่ือใช้ในการปฏบิตังิานของกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม ๑๘๒,๗๐๐

๑๓. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ (ครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง ๑๑๕,๔๕๐

๑๔. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย  ๑๘,๘๙๐

๑๕. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ (ครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ๔๑,๒๐๐

๑๖. โครงการจัดท�าแผนชุมชน ๕๔,๐๐๐

รวม ๑๖ โครงการ ๒,๗๗๕,๙๓๐

๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๔๑,๕๐๐

๒. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ศตส.เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๑๒,๘๑๐

๓. โครงการเข้าค่ายชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตนารี ๓,๕๒๐

๔. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ๕๘,๐๐๐

๕. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา

๖๒๒,๙๕๐

๖. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ๒๔,๗๗๐

๗. โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ๔๙,๐๐๐

๘. โรงการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๒๒,๙๐๐

๙. โครงการงานมหกรรมทางวิชาการ ๑๕๙,๑๕๐

๑๐. โครงการแข่งขันคนเก่ง ๔๑,๖๐๐

๑๑. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ๔,๕๐๐

๑๒. โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O – NET ๗๓,๓๐๐

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๐
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ล�าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท)

๑๓. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนประชาชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี และฝึกอบรมกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑,๑๘๓,๖๐๐

๑๔. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ๗๒๒,๖๔๐

๑๕. โครงการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๙๘,๖๓๐

๑๖. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ๒๙,๖๕๐

๑๗. โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน ๑๕,๐๐๐

๑๘. โครงการวันส�าคัญทางสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๑,๗๕๒,๑๕๐

๑๙. โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ๘๘๕,๙๑๐

๒๐. โครงการสวดมนต์หมู่ท�านองสรภัญญะ ๒๒,๗๒๐

๒๑. โครงการประกวดมารยาท ๒๖,๓๗๐

๒๒. โครงการสุพรรณบุรีเมืองน่าอยู่ฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อม ๘๖,๑๕๐

๒๓. โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ๕๔๙,๐๗๐

๒๔. โครงการตลาดสดน่าซื้อ ๑๐,๕๕๐

๒๕. โครงการปรับปรุงสุขาภิบาสถานประกอบการแต่งผมเสริมสวย ๑๖๐,๒๔๐

๒๖. โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร ๔๙,๘๒๐

๒๗ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก ๓๑,๘๒๐

๒๘. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๙๔,๒๘๐

๒๙. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน/โรงเรียน ๖๗,๗๖๐

๓๐. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ๓๐,๓๖๐

๓๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ๑๗๐,๙๕๐

รวม ๓๑ โครงการ ๗,๓๐๑,๖๗๐

๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๕๓๓,๐๐๐

๒. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ส�าหรับสวนเฉลิมภัทรราชินี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ๒๘๖,๖๒๐

๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนพันค�า ซอย ๒ -

๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางถนนหมื่นประจญบริเวณข้างที่ท�าการชุมชนวัดไชนาวาส -

๕. โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าถนนเณรแก้ว -

๖. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.และปรบัปรุงผวิจราจรด้วยแอสฟัลตกิคอนกรตี ถนนเณรแก้ว ซอย ๖ -

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค เพื่อการจราจร -

๘. โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ   -

๙. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจ�าเดือน ๓๓,๖๖๐

๑๐. โครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชน ๒๖๓,๒๐๐

๑๑. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อส�ารวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์(ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์) เพื่อด�าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

๒๒,๐๕๐

๑๒. โครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล ๔๘๓,๑๓๐

รวม ๑๒ โครงการ ๑,๖๒๑,๖๖๐

รวมทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ จ�านวน ๕๙ โครงการ ๑๑,๖๙๙,๒๖๐
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เกร็ดความรู้



รายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำาปี ๒๕๖๐
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21,354,291.80
12,438,232

8,621,630.74
15,664,031.34

1,003,178.12

407,000

181,633,917.46
208,230,271.00

22,170,771.56

รายรับ หมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม,คาปรับและในทุก

กรณี
หมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและเทศ

พาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดรายไดจากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

63,531,160.04

5,899,860

151,259,333.79

3,145,871.25
41,115,337.87

33,795,799.73

6,260,788.98

37,712,249.16

60,685,686.21

20,180,000.00

รายจาย หมวดรายจายงบกลาง

หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง)

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

หมวดคาตอบแทน

หมวดคาใชสอย

หมวดคาวัสดุ

หมวดสาธารณูปโภคระบุ

วัตถุประสงค
หมวดคาครุภัณฑ

หมวดคาที่ดินและกอสราง

สถานการณคลังเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี

รายรับ – รายจาย ในปงบประมาณ 2560 

รวมทั้งสิ้น 422,943,245.35 บาท 

รวมทัง้สิ้น 471,872,324.16 บาท 

สถานะการคลังเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รายรับ – รายจ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายรับ
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รายจ่าย
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คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

 ชมุชนในเขตเทศบาล แบ่งออกเป็น ๑๖ ชมุชน โดยมคีณะกรรมการชมุชน
เป็นผูน้�าและแกนกลางในการพฒันาชมุชน แก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชุมชน โดย
ประสานงานกับเทศบาลเมอืงสพุรรณบรุ ีหรอืหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน

ชุมชนวัดไทรย์ ชุมชนวัดปราสาททอง ชุมชนพระพันวษา

ชุมชนสมาคมจีน ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ

ชุมชนวัดไชนาวาส ชุมชนเณรแก้ว ชุมชนวัดหอยโข่ง

ชุมชนวัดโพธิ์คลาน ชุมชนวัดป่าเลไลยก์ ชุมชนวัดศรีบัวบาน

ชุมชนวัดพระรูป ชุมชนวัดประตูสาร ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ชุมชนคูเมืองสุพรรณ
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แจงเรื่องราวรองทุกข รองเรียน เสนอแนะการทํางานไดที่ 

สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

๓๓๘ ถนนหมื่นหาญ ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 

โทร. ๐-๓๕๕๑-๑๐๒๑   Fax ๐-๓๕๕๒-๒๙๗๓

เหตุเพลิงไหม แจง ๑๙๑
จัดทําโดย

งานประชาสัมพันธ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

www.suphancity.go.th

สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
๓๓๘ ถนนหม่ืนหาญ ตําบลทาพ่ีเล้ียง 
อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี
ท่ี สพ.๕๒๐๐๗/พิเศษ

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตท่ี ๖๙/๒๕๒๔

ปท.สุพรรณบุรี

  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 2560 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

โดยนายเอกพันธุ อินทรใจเอ้ือ นายกเทศมนตรีเมือง

สุพรรณบุรี พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 

และพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร วมใจกันทํา

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและพัฒนา ตัดก่ิงไม และ

ตัดหญา ณ บริเวณบานดอนจันทร - คูเมืองเหนือ

รายงานกิจการ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป ๒๕๖๐เทศบาลเมือง

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
และพัฒนา 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
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เ ท ศ บา ล เมื อ ง สุ พ ร ร ณ บุ รี 

   เ ป น เ มื อ ง น า อ ยู อ ย า ง ยั่ ง ยื น

เ ท ศ บา ล เมื อ ง สุ พ ร ร ณ บุ รี 

   เ ป น เ มื อ ง น า อ ยู อ ย า ง ยั่ ง ยื น

เ ท ศ บา ล เมื อ ง สุ พ ร ร ณ บุ รี 

   เ ป น เ มื อ ง น า อ ยู อ ย า ง ยั่ ง ยื น

รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาดใหญท่ีมกีารบริหารจดัการบานเมืองทีด่ี 

ประจําป พ.ศ. 2560 จาก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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