
 เทศบาลเมืองสนัน่รกัษ์  อ.ธัญบรุ ี จ.ปทุมธาน ี

        นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล น าคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563  ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนธัญรัตน์ ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ชาวสน่ันรักษ์ 

 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 

 สภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 

2563 โดยสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ 

งบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   

บรรณาธิการ  นายสุรินทร์  ค าสิน   ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
หากมีข้อสงสัย ตดิต่อสอบถาม  เทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ หมายเลขโทรศัพท ์๐  ๒๕๔๖  ๒๑๙1  

      การประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  

Scan เพือ่ดาวน์โหลด
จดหมายขา่ว

Scan เพือ่เขา้
ชมเวบ็ไซต ์

เทศบาลเมอืงส
นัน่รกัษ ์

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2  

  สภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563                                                                                                                                                                                               

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  เพ่ือพิจาณาญัตติต่างๆ ในการบริหารงานพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

                    สภาเทศบาลเมือ งสนั่ นรั กษ์ ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่ นรั กษ์  สมั ยสามัญ สมัยที่  3  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ชั้น 2) 

ส านักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นรับหลักการ  

   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ   
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภมูิพลราชวรางกรู  

กิตสิิริสมบูรณอดุลยเดช สยามนิทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่มขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า นายกเทศมนตรเีมืองสนั่นรักษ์ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์

พนักงานเทศบาล พนกังานจ้าง และพสกนกิร เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   



กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วนัที ่12  สงิหาคม  2563  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยนายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  
ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

โครงการวันเข้าพรรษา 

  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ด าเนินการโครงการวันเข้าพรรษาและจัดกิจกรรม
หล่ อ เทียนจ าน าพรรษา  เมื่ อวั นที่  2  กรกฎาคม 2563  โดยมีนายพรมมา  
ดวนใหญ่ รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง พุทธศาสนิกชน ประชาชน และเยาวชน 
เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนจ าน าพรรษาและน าเทียนจ าน าพรรษาไปถวายวัดในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้แก่  วัดพิชิตปิตยาราม วัดสระบัว และวัดขุมแก้ว ตามล าดับ
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา 

7 2 

โครงการนิทรรศการวิชาการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 
  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ด าเนินการโครงการนิทรรศการวิชาการโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมืองสนั่นรักษ์ 1 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ ส านักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  

โดยมีนายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ เป็นประธานในพิธี การด าเนินการโครงการดังกล่าว  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองเด็กและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้เด็กเป็น  

คนดี คนเก่ง มีปัญญา สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สนองตอบนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มุมกฏหมายน่ารู ้

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและศึกษาดูงานผู้น าชุมชน  มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและศึกษาดูงานผู้น า
ชุมชน มุ่ งสู่ เมืองน่าอยู่อย่างยั่ งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง 
วันที่  9 -12  กันยายน 2563  เดินทาง เ พ่ือศึกษาดู ง าน ณ จั งหวัด เชี ยง ใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชนให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการของชุมชนที่ดี 
ส่งเสริมการน าผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพ่ือจ าหน่าย สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในชุมชน 



โครงการท าดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ส นั่ น รั กษ์ ร่ ว ม กั บ จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร 
ท าดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิต 
ประยูรศักดิ์ บริเวณคลอง 12-13 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563  
ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ต าบลบึงน้ ารักษ ์ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพิษณุ ประภาธนานันท์  นายอ าเภอธัญบุรี  
เป็นประธานในพิธี และนายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง ส่วนราชการในพ้ืนที่ 
ผู้น าชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เยาวชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม  
โดยการท าความสะอาดและเก็บขยะริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมบริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 

โครงการ “เมืองสวย น้ าใส ปทุมธานีปลอดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูล”  

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายธนกรณ์ พูนภิญโญศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี

เมืองสนั่นรักษ์  เป็นประธานเปิดโครงการ “เมืองสวย น้ าใส ปทุมธานีปลอดผักตบชวา วัชพืช

และสิ่งปฏิกูล” ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณหมู่บ้านนฤมลวิลล่า คลอง 9 อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ

อดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้ าเจ้าอยู่หั ว  

ประจ าปีพุทธศักราช 2563  โดยการก าจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล บริเวณคลองรังสิต

ประยรูศกัดิ ์เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถรองรับ

การระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ 

รัฐวิสาหกิจ เอกชน จิตอาสา ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

การประชุมประชาคมชุมชนเมืองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ครั้งที่ 1/2563 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จัดท าโครงการประชาคมท้องถิ่น ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 โดยจัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชนเมืองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  
ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง 
สนั่นรักษ์ เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมชุมชนเมืองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
กรณีครบวาระและพ้นจากต าแหน่ง และรับทราบปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยการจัดประชุมดังกล่าวได้
ด าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของกระทรวงสาธารณสุข 

การจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ครั้งท่ี 2/2563 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองเทศบาล 
เมืองสนั่นรักษ์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม
ส านักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ชั้น 1 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 และ
รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน เพ่ือพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  
โดยการจัดประชุมดังกล่าวได้ด าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคมของกระทรวงสาธารณสุข 
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   การลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ และคณะผู้บริหาร

ลงพ้ืนที่ออกเยี่ยมเยียน ให้ก าลังใจ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็นส าหรับผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง 
สนั่นรักษ์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น  และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการบริบาลผู้ป่วยติดเตียง
และผู้สูงอาย ุ
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การด าเนินการเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 

ในช่วงวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยนายณรงค์ชัย  นาคะโยธินสกุล 
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ได้ด าเนินมาตรการตามนโยบายรัฐบาลในการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด 19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยลงพ้ืนที่พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ป้องกันตนเองในการใช้ชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่การสวมใส่หน้ากากอนามัย การสอนการตัดเย็บหน้ากากอนามัย วิธีการล้างมือและ
ความสม่ าเสมอในการล้างมือ การกินร้อนช้อนส่วนตัว และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การตรวจคัดกรองผู้ติดต่อราชการ  
โดยเน้นย้ าและให้ความส าคัญในการปฏิบัติตัวตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  

      การรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

จากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร  
ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากเทศบาลเมือง  
สนั่ น รั กษ์ ก รณี ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในระหว่าง 
วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน  

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่แกนน าสุขภาพชุมชน ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 12 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการพัฒนาศักยภาพของแกนน าในดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน 


