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นางสุชาดา พันธ์นรา
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก

สารจากนายกเทศมนตรี

เมืองสุไหงโก-ลก

	 ดิิฉััน	นางสุุชาดิา	 พัันธ์์นรา	ขอแสุดิงความขอบคุณพ่ั�น้องชาวเมืองสุุไหงโก-ลก 

ท่ี่�ให้ความไว้วางใจและลงคะแนนเสุ่ยงเลือกตัั้�งให้เข้ามาปฏิิบัติั้หน้าท่ี่�ตั้ำาแหน่งนายกเที่ศมนตั้ร่

อ่กสุมัย	สุำาหรับช่วงระยะเวลา	4	ปีนับจากน่�		ดิิฉัันยังคงตัั้�งมั�นในการพััฒนาเมืองสุุไหงโก-ลก 

ให้ประชาชนอย่่ด่ิกินด่ิ	ได้ิรับบริการสุาธ์ารณะอย่างทัี่�วถึึง	เด็ิกๆ	ได้ิรับการศึกษาตั้ามมาตั้รฐาน

ท่ี่�กฎหมายกำาหนดิ	ประชาชนได้ิรับสุวัสุดิิการทัี่�วถึึง	 ดิิฉัันม่ความตัั้�งใจท่ี่�จะดิำาเนินงาน 

ให้ต่ั้อเนื�องและสุอดิคลอ้งกับปัญหาในพืั�นท่ี่�	เพืั�อสุนองตั้อบตั้อ่ความตั้อ้งการของประชาชน 

ในทีุ่กๆ	 ด้ิาน	โดิยยึดิหลักธ์รรมาภิิบาลท่ี่�ด่ิ	 เปิดิโอกาสุให้ประชาชนสุามารถึเข้าถึึงข้อม่ล 

ข่าวสุาร	สุามารถึตั้รวจสุอบการดิำาเนินงาน	แสุดิงถึึงความโปร่งใสุ	ความซืื่�อสัุตั้ย์สุุจริตั้ 

ของคณะที่ำางาน	โดิยยึดิถืึอยุที่ธ์ศาสุตั้ร์จังหวัดิ	แผนพััฒนาจังหวัดิ	แผนพััฒนาเศรษฐกิจ 

และสัุงคมแห่งชาติั้	และยุที่ธ์ศาสุตั้ร์	20	ปี	เป็นหลักในการกำาหนดินโยบายการบริหารงาน	 

โดิยม่เป้าหมายเพืั�อให้	“เมืืองสุุไหงโก-ลกเป็็นเมืืองแห่งความืสุุข มีืสุภาพแวดล้อมื 

ทีี่�สุะอาด มีืคุณภาพชีีวิตทีี่�ดี มีืการศึึกษาทีี่�ได้มืาตรฐาน รักษาป็ระเพณีวัฒนธรรมื 

ท้ี่องถิิ่�นอันดีงามื” 
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1. นโยบายด้านการบริหารจััดการภายใต้ระบบธรรมืาภิบาล
	 เพืั�อพััฒนาสุ่งเสุริม	ปรับปรุง	การบริหารงานเที่ศบาลให้ม่ประสิุที่ธิ์ภิาพั	เป็นไปด้ิวยความสุุจริตั้โปร่งใสุ	ตั้รวจสุอบได้ิ	และม่การพััฒนาบริการ
ทุี่กด้ิานอย่างต่ั้อเนื�อง	เพืั�ออำานวยความสุะดิวกให้กับประชาชนในการรับบริการจากเที่ศบาล	โดิยม่การดิำาเนินการ	ดัิงน่�	
	 	 1.1	 จัดิให้ม่การปรับปรุงศ่นย์ข้อม่ลข่าวสุาร	ให้ม่การสืุบค้นข้อม่ลได้ิสุะดิวกยิ�งขึ�น	 โดิยใช้การบริการข้อม่ลและรับเรื�องร้องเร่ยน 
	 	 	 ผ่านทัี่�งที่างเอกสุาร	โที่รศัพัท์ี่	และแอปพัลิเคชั�น	พัร้อมทัี่�งรายงานผลการแก้ไขให้ผ้่ร้องได้ิรับที่ราบ	
	 	 1.2	 จัดิให้ม่การจดัิที่ำาโครงการการพััฒนาตั้า่งๆ	การจดัิซืื่�อจัดิจ้าง	อยา่งโปร่งใสุ	ถ่ึกต้ั้องตั้ามกฎหมาย	ระเบ่ยบ	แบบแผนของที่างราชการ 
	 	 	 และสุามารถึตั้รวจสุอบได้ิ	
	 	 1.3	 ปรับปรุง		พััฒนาระบบการให้บริการ		โดิยนำาระบบเที่คโนโลยสุ่ารสุนเที่ศต่ั้างๆ	มาใช้ในการให้บริการ	เช่น	การให้บริการผ่านระบบ 
	 	 	 อินเที่อร์เน็ตั้	เป็นต้ั้น	

2. นโยบายด้านโครงสุร้างพื�นฐาน การบริการสุาธารณะ และสุ่งเสุริมืคุณภาพชีีวิต
	 เพืั�อให้เกิดิความสุะดิวกสุบายและม่ความปลอดิภัิยต่ั้อช่วิตั้และที่รัพัย์สิุนของประชาชน	และเป็นการสุร้างสัุงคมแห่งการเร่ยนร้่อย่างแท้ี่จริง	 
โดิยดิำาเนินการปรับปรุงโครงสุร้างพืั�นฐานสุ่่เป้าหมาย	“ไฟสุว่าง	ที่างสุะดิวก”	 โดิยม่การปรับปรุงทัี่�งประเภิที่สุาธ์ารณ่ปโภิค	สุาธ์ารณ่ปการ 
ซึื่�งม่แนวที่างการดิำาเนินการ	ดัิงน่�
	 	 2.1	 พััฒนาก่อสุร้าง	ปรับปรุงถึนนสุาธ์ารณะ	ที่างเดิินเท้ี่าให้ได้ิมาตั้รฐานพัร้อมวางระบบระบายนำ�า	จัดิที่ำาท่ี่อระบายนำ�า	รางระบายนำ�า	 
	 	 	 เพืั�อให้การระบายนำ�าเป็นไปอย่างม่ประสิุที่ธิ์ภิาพั	
	 	 2.2	 ดิำาเนินการสุานต่ั้อระบบไฟฟ้าแสุงสุว่างสุาธ์ารณะให้ทัี่�วถึึง	ให้ม่แสุงสุว่าง	ท่ี่�เพ่ัยงพัอเพืั�อความปลอดิภัิยในช่วิตั้และที่รัพัย์สิุน 
	 	 	 ของประชาชน
	 	 2.3	 ม่การพััฒนาปรับปรุงสุวนสุาธ์ารณะเพิั�มพืั�นท่ี่�สุ่เข่ยว	ให้เป็นสุวนสุาธ์ารณะท่ี่�ร่มรื�น	สุวยงามเหมาะสุมแก่การพัักผ่อนหย่อนใจ	
	 	 2.4	 พััฒนาปรับปรุงสุนามก่ฬา	สุถึานท่ี่�ออกกำาลังกาย	ลานกิจกรรมก่ฬาให้แต่ั้ละกลุ่มได้ิออกกำาลังกายตั้ามความสุนใจ
	 	 2.5	 มุ่งพััฒนาความเป็นอย่ท่่ี่�ด่ิ	ความเสุมอภิาค	ความเท่ี่าเท่ี่ยมกันของคนในสัุงคม	โดิยการพััฒนาคุณภิาพัช่วิตั้ผ้่สุ่งอาย	ุผ้่ด้ิอยโอกาสุ	 
	 	 	 โดิยการจัดิที่ำาฐานข้อม่ลในด้ิานต่ั้างๆ	เพืั�อการบริการอย่างทัี่�วถึึง
	 	 2.6	 มุ่งพััฒนาการศึกษาให้แก่ประชาชนทุี่กวัย	รวมถึึงการสุนับสุนุนการจัดิกิจกรรมของเด็ิกและเยาวชน	 โดิยการสุร้างสัุงคม 
	 	 	 แห่งการเร่ยนร้่	จัดิหาอุปกรณ์การศึกษาให้เพ่ัยงพัอรวมทัี่�งระบบเที่คโนโลย่สุารสุนเที่ศท่ี่�ทัี่นสุมัย	

3. นโยบายด้านเศึรษฐกิจัและการท่ี่องเทีี่�ยว
	 ดิำาเนินการให้ประชาชนอย่ด่่ิ	กินด่ิ	ม่ความมั�นคงที่างเศรษฐกจิ	โดิยม่แนวที่างการพััฒนาเศรษฐกจิในระดัิบครอบครัวโดิยแนวที่างการใช้ช่วิตั้
ตั้ามหลักเศรษฐกิจพัอเพ่ัยง	ดัิงน่�	
	 	 3.1	 ม่การสุ่งเสุริมอาช่พั	สุ่งเสุริมผลักดัินผลิตั้ภัิณฑ์์ชุมชน	สุร้างเครือข่ายพััฒนาอาช่พัแก่ผ้่สุ่งอายุ	 ผ้่ด้ิอยโอกาสุ	เยาวชน	คนพิัการ 
	 	 	 และองค์กรสุตั้ร่	เพืั�อพััฒนาสุ่่วิสุาหกิจชุมชน	
	 	 3.2	 ดิำาเนินการสุนับสุนุนการท่ี่องเท่ี่�ยวเชิงอนุรักษ์	คำานึงถึึงอัตั้ลักษณ์ของชุมชน	และผลักดัินการจัดิกิจกรรมด้ิานต่ั้างๆ	 เช่น 
	 	 	 การจัดิการแข่งขันก่ฬา	การจัดิประกวดิในระดัิบต่ั้างๆ	เช่น	การจัดิการแข่งขันก่ฬา	การจัดิประกวดิในระดัิบต่ั้างๆ	เพืั�อให้เกิดิ 
	 	 	 การกระตุ้ั้นเศรษฐกิจในพืั�นท่ี่�	
	 	 3.3	 พััฒนาสุถึานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในเขตั้เที่ศบาล	และร่วมมือกับองค์กรปกครองสุ่วนท้ี่องถิึ�นข้างเค่ยงท่ี่�ม่แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวสุำาคัญ	ปรับปรุง 
	 	 	 พััฒนาเสุ้นที่างการท่ี่องเท่ี่�ยวเดิิม	และสุร้างเสุ้นที่างการท่ี่องเท่ี่�ยวใหม่ให้ม่ม่ความหลากหลาย	จ่งใจนักท่ี่องเท่ี่�ยวเพิั�มมากขึ�น	

4. นโยบายด้านสุาธารณสุุขและสิุ�งแวดล้อมื 

	 โดิยการสุร้างการตั้ะระหนักร้่ให้แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชนเห็นความสุำาคัญของที่รัพัยากรธ์รรมาชาติั้และสิุ�งแวดิล้อม
	 	 4.1		 พััฒนาและปรับปรุงการกำาจัดิขยะขยะติั้ดิเชื�อวัตั้ถุึของเสุ่ยท่ี่�เป็นอันตั้รายและสิุ�งปฏิิก่ล	
	 	 4.2		 พััฒนาปรับปรุงบ่อบำาบัดิปฏิิก่ลให้เป็นศ่นย์เร่ยนร้่การกำาจัดิสิุ�งปฏิิก่ลอย่างถ่ึกหลักสุุขาภิิบาล	
	 	 4.3		 พััฒนาปรับปรุงโรงฆ่่าสัุตั้ว์อย่างเป็นระบบและม่ประสิุที่ธิ์ภิาพัเป็นไปตั้ามมาตั้รฐาน	
	 	 4.4		 สุร้างจิตั้สุำานึกการจัดิการขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนท่ี่�น่าอย่่	
	 	 4.5		 จัดิการบริการสุาธ์ารณะแก่ประชาชนในพืั�นท่ี่�อย่างทัี่�วถึึงเพืั�อให้เกิดิการบริหารจัดิการสุุขภิาพัของประชาชน

คำำ�แถลงนโยบ�ยของน�งสุุช�ด� พัันธ์์นร� น�ยกเทศมนตรีเมืองสุุไหงโก-ลก

แถลงต่อสุภ�เทศบ�ลเมืองสุุไหงโก-ลก เม่อวัันที� 3 เดือน มิถุน�ยน พั.ศ. 2564

โดยกำ�หนดนโยบ�ยในก�รบริห�รไวั้ 4 ด้�น ดังนี�

ANNUAL REPORT 2020 Sungaikolok Municipality

5รายงานประจำาป ีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 2563



สุารจากนายกเที่ศมนตั้ร่เมืองสุุไหงโก-ลก	 4

คำาแถึลงนโยบายของ	นายกเที่ศมนตั้ร่เมืองสุุไหงโก-ลก	 5

คณะผ้่บริหารเที่ศบาลเมืองสุุไหงโก-ลก	 7

สุมาชิกสุภิาเที่ศบาลเมืองสุุไหงโก-ลก	 8

ปลัดิเที่ศบาลและรองปลัดิเที่ศบาล	 11

ผ้่อำานวยการสุำานักและกอง	ผ้่บริหารสุถึานศึกษา	 12

วิสัุยทัี่ศน์	 	 	 13

พัันธ์กิจ	 	 	 14

นโยบายทีี่� 1	 ด้ิานการจัดิการศึกษา	 17

นโยบายทีี่� 2		 ด้ิานโครงสุร้างพืั�นฐานและการพััฒนาเมือง		 22

นโยบายทีี่� 3		 ด้ิานเศรษฐกิจและท่ี่องเท่ี่�ยว	 27

นโยบายทีี่� 4		 ด้ิานการเมือง	การบริหาร	 31

นโยบายทีี่� 5		 ด้ิานการพััฒนาสัุงคม	พััฒนาด้ิานสุาธ์ารณสุุขเชิงรุก	 37

นโยบายทีี่� 6		 ด้ิานการก่ฬา	ศาสุนา	ศิลปวัฒนธ์รรม	ประเพัณ่	และภ่ิมิปัญญาท้ี่องถิึ�น	 44

สารบััญ
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คณะผู้้�บริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ที�ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก

นายอัับดุุลคานา อัับดุุลคาลิค
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายไพรัตน์ บินมืานะ
รองนายกเที่ศึมืนตรี

นายพีรวัสุ เตชัีสุพัชีรพงษ์
เลขานุการนายกเที่ศึมืนตรี

นายอภิเชีษฐ เจ๊ัะอูมืา
รองนายกเที่ศึมืนตรี

นายกิตติศัึกดิ� กังวานโยธากุล
รองนายกเที่ศึมืนตรี

นางสุุชีาดา พันธ์นรา
นายกเที่ศมนตั้ร่เมืองสุุไหงโก-ลก

ร.ต.ท.สมชาย สือัแม
ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี
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นายเกษม บุุญทิิพย์นายสัันติิ บิุนยะโกะ
รองประธานสัภาเทิศบุาล

นายมนัสั เบุญจสัาร

นายมาหามะ อาแว นายสังวน พุ�มชััย นายสััติยวงศ์ สุัขราชั

สุม�ชิกสุภ�เทศบ�ลเมืองสุุไหงโก-ลก

เขต 1
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สุม�ชิกสุภ�เทศบ�ลเมืองสุุไหงโก-ลก

เขต 2

นายเจ๊ะดอหะ เจ๊ะซอ

นายอับุดุลมุติติอเล็บุ นิยมเดชัา

ประธานสัภาเทิศบุาล

นายเดชัยดา สัะมะแอ

นายมะวี อารอมะ นายเรวัติ อุมา นายอดินันท์ิ เจ๊ะบุาบูุ
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สุม�ชิกสุภ�เทศบ�ลเมืองสุุไหงโก-ลก

เขต 3

นายนิมิติ เด�นรัศมีเทิพนายอนันต์ิ อับุดุลรอมาน

นายดอเล๊าะ เจ๊ะแว

นายยาวารี บิุนสัอเลาะ

นายเจ๊ะอาแซ เจ๊ะแว นายสัมชัาติิ สุัคนธ์
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ผู้้้อำ�นวัยก�รสุำ�นักและกอง

ปลัดเทศบ�ลและรองปลัดเทศบ�ล

นายณรงค์์ นิค์มรัตน์
ปลัดเทศบาล

นางสาวพาขวัญ เมืองสาค์ร
รองปลัดเทศบาล

นายพิทัักศิิษย์ พานิชธนาค์ม
ผู้้�อำานวยการกองสาธารณสุข

และส่�งแวดล�อม

นายอิสมะแอ ยูนุห์์
ผู้้�อำานวยการกองสวัสด่การสังคม

นางสาวอารมณ์ พิรุณ
หัวหน�าสำานักปลัดเทศบาล

นายประสงค์์ บัั้�นบูั้รณ์
หัวหน�าฝ่่ายสาธารณ้ปโภค 

รักษาราชการแทน
ผู้้�อำานวยการกองช่าง

นางศิิวัชญา ปลาลารัตน์
ผู้้�อำานวยการส่วนส่งเสร่ม

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
รักษาราชการแทน

ผู้้�อำานวยการสำานักการศึกษา

นางสาวศุิภิิกา นาค์ะวิโรจน์
ผู้้�อำานวยการกองคลัง

นายสห์พงศ์ิ พรห์มสุทัธิ�
ผู้้�อำานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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ผู้้้อำ�นวัยก�รสุถ�นศึกษ� ในสุังกัดเทศบ�ลเมืองสุุไหงโก-ลก

สุถ�นธ์น�นุบ�ล เทศบ�ลเมืองสุุไหงโก-ลก

ว่าท่ั�ร้อยตร่ ปกรณ์ ค์ำากอง
ผู้อ. สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฏรบำารุง)

นายยุทัธนา วังเพชร์
ผู้อ. สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ว่มุกตายนว่ทยา)

นางสุนทัร่ลักษณ์ วิมุตตา
ผู้อ. สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (บ�านทรายทอง)

นางไรดา กะจิ
ผูู้้จัดการสถานธนานุบั้าล

นางสิรนาถ แสงสุวรรณ
รักษาการ ผู้อ. สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2

(บ�านตันหยงมะล่)
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“สุไหงโก-ลก เมืองแห่งการศึกษา กีฬาและท่องเที่ยว

คุณภาพชีวิตประชาชนดี มีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน”

เทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก

วิสัยทัศน์
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เทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก

 1.  พััฒนาโครงสร้างพืั�นฐาน สาธารณููปโภค สาธารณููปการ ระบบจราจร

 2.  ส่งเสริมอัาชีพั งานสวััสดิุการชุมชน การจัดุการศึกษา การปฏิิบัติงานขอังศูนย์ปฏิิบัติการต่อัสู้ 

  เพืั�อัเอัาชนะยาเสพัติดุ กีฬา นันทนาการและการสาธารณูสุข ตลอัดุทั�งการพััฒนาคุณูภาพัชีวิัต 

  เพืั�อัรอังรับเข้าสู่ประชาคมอัาเซีียน

 3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วันร่วัมขอังประชาชน การป้อังกันและบรรเทาสาธารณูภัย 

  และการรักษาควัามสงบเรียบร้อัยขอังท้อังถิิ่�น

 4.  ส่งเสริมการตลาดุ การค้า การลงทุน เมือังชายแดุน การท่อังเที�ยวั เพืั�อัรอังรับประชาคม 

  อัาเซีียน ตลอัดุทั�งสนับสนุนผลิตภัณูฑ์์ชุมชน โครงการตามแนวัพัระราชดุำาริ และหลักเศรษฐกิจ 

  พัอัเพีัยง

 5.  อันุรักษ์ฟ้ื้�นฟูื้ และสร้างจิตสำานึกในการอันุรักษ์ทรัพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวัดุล้อัม การปรับปรุง 

  ภูมิทัศน์ การกำาจัดุขยะสิ�งปฏิิกูล บำาบัดุนำ�าเสีย

 6.  อันุรักษ์ ฟ้ื้�นฟูื้ จารีตประเพัณีู ศิลปวััฒนธรรม โบราณูวััตถุิ่ โบราณูสถิ่าน ภูมิปัญญาท้อังถิิ่�น  

  ทำานุบำารุงศาสนาและพััฒนาคุณูธรรมจริยธรรม

 7.  พััฒนาประสิทธิภาพัการบริหารจัดุการอังค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
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ภายใต�สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ื�อไวรัสโควิด-19

	 เทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก	 รัับมืือกับสุถานการัณ์์การัแพรั่รัะบาด

ของโรัคติิดเชื้ื�อไวรััสุโคโรันา	2019	 (COVID-19)	ติามืคำาสัุ�งจากจังหวัด 

นรัาธิิวาสุอย่่างเคร่ังครััด	 โดย่การัให้ผู้้้มืาติิดต่ิอรัาชื้การัสุวมืหน้ากาก 

อนามัืย่	ติรัวจคัดกรัองวัดไข้	 จัดตัิ�งอ่างล้างมืือ	สุบ่้ฟอกมืือ	และผู้้าแห้ง 

สุะอาดไว้สุำาหรัับเช็ื้ดมืือ	บริัเวณ์ทางเข้าสุำานักงานเทศบาลฯ	และจัดเติรีัย่มื 

แอลกอฮอล์เจลวางไว้บริัการัปรัะชื้าชื้นติามืจุดบริัการัต่ิางๆ	

 นางสุัชัาดา พันธ์นรา	นาย่กเทศมืนติรีั	ร่ัวมืให้การัต้ิอนรัับ	

พล.ติ.อ.จักรัทิพย์่	 ชัื้ย่จินดา	 ผู้้้บัญชื้าการัติำารัวจแห่งชื้าติิ 

พร้ัอมืคณ์ะ	 ในโอกาสุเดินทางลงพื�นที�อำาเภอสุุไหงโก-ลก	 

เพื�อเข้าร่ัวมืการัปรัะชุื้มืติิดติามืสุถานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดของ 

โรัคติิดเชื้ื�อไวรััสุโคโรันา	2019	 (COVID-19)	ณ์	ห้องปรัะชืุ้มื 

ด่านศุลกากรัสุุไหงโก-ลก	ชัื้�น	3	หลังจากนั�นได้เดินทางไปติรัวจด้ 

สุถานที�กักตัิวเทศบาลฯ	 (Local	Quarantine)	 นอกจากนี�	

พล.ติ.ท.สุมืพงษ์์	ชิื้งดวง	ผู้้้บัญชื้าการัสุำานักงานติรัวจคนเข้าเมืือง	 

เดินทางมืาติรัวจเยี่�ย่มืและกำาลังใจผู้้้ปฏิิบัติิงานด่านหน้า

ชื้าย่แดนเช่ื้นกัน	
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 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พ่นนำ�ายาฆ่่าเชื้ื�อโรคในสถานที�สาธารณะต่างๆ  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พ่นนำ�ายาฆ่่าเชื้ื�อโรคในสถานที�สาธารณะต่างๆ 

ตรวจประเมินตลาด และให�คำาแนะนำาแก่ผู้้�ประกอบการเพ่อจัดเตรียมร�านค�าให� ตรวจประเมินตลาด และให�คำาแนะนำาแก่ผู้้�ประกอบการเพ่อจัดเตรียมร�านค�าให� 

เหมาะสมและปลอดภัย กวดขันประชื้าชื้นให�สวมหน�ากากอนามัย และรณรงค์ เหมาะสมและปลอดภัย กวดขันประชื้าชื้นให�สวมหน�ากากอนามัย และรณรงค์ 

ให�ประชื้าชื้นมารับการฉีีดวัคซีนี ภายใต�สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชืื้�อ ให�ประชื้าชื้นมารับการฉีีดวัคซีนี ภายใต�สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชืื้�อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COIVD-19)ไวรัสโคโรนา 2019 (COIVD-19)
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นโยบ�ยที�

ด�านการจัดการศึกษา

	 1.1	 พัฒนาคุณ์ภาพการัจัดการัศึกษ์าในโรังเรีัย่นสัุงกัดเทศบาล	 ให้ได้
มืาติรัฐานสุากลเพื�อรัองรัับการัเปิดปรัะต้ิสุ่้ปรัะชื้าคมือาเซีีย่น	โดย่จัดให้มีืการั
เรีัย่นการัสุอนภาษ์าติ่างปรัะเทศ	 เพื�อการัสืุ�อสุารัและสุรั้างความืเป็นเลิศทาง
วิชื้าการั

	 1.2	 สุ่งเสุริัมืและพัฒนาคุณ์ภาพ	ทักษ์ะ	การัเรีัย่นร้้ัของนักเรีัย่นทุกสัุงกัด
ในเขติเทศบาลเมืือง	สุ่งเสุริัมืสุนับสุนุนให้คร้ัและบุคลากรัทางการัศึกษ์ามีืโอกาสุ	
ได้รัับการัพัฒนาความืร้ั้อย่่างต่ิอเนื�อง	เพื�อความืก้าวหน้าในทางวิชื้าชีื้พ	ติลอด
จนสุร้ัางขวัญกำาลังใจให้เกิดความืชื้อบธิรัรัมืและเหมืาะสุมื

	 1.3	 สุนับสุนุนให้ความืรั่วมืมืือ	และสุรั้างเครัือข่าย่ทางการัศึกษ์ากับ
สุถาบันการัศึกษ์า	หน่วย่งาน	และองค์กรัต่ิางๆ	ที�เกี�ย่วข้อง	พัฒนาศ้นย์่เด็กเล็ก
ให้ได้มืาติรัฐานปรัับปรุังให้มีืสุภาพแวดล้อมืที�ดี	มีือุปกรัณ์์ที�ดี	มีืคุณ์ภาพ	และทัน
สุมัืย่เพื�อเติรีัย่มืความืพร้ัอมืให้เด็กในทุกๆ	ด้าน

นโยบุายดา้นการจดัการศกึษา โดยมุ�งเน้นและพฒันาการ
ศึกษาในทิุกด้านแก�ประชัาชันทิุกวัย เพ่�อเข้าสูั�สัังคมแห�ง
การเรียนรู้ มีแนวทิางดำาเนินการดังนี�

*กิจกรรม/โครงการบุางสั�วน เกิดขึ�นก�อนสัถานการณ์์การแพร�ระบุาดของโรคติิดเช่ั�อไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
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	 โครังการันิทรัรัศการัวิชื้การัและโครังการัสัุปดาห์ห้องสุมุืด	ปรัะจำาปี	 2563	ณ์	 โรังเรีัย่นเทศบาล	3	 วิมุืกติาย่นวิทย่า	 โดย่มีื 

วัติถุปรัะสุงค์เพื�อปรัะชื้าสัุมืพันธ์ิกิจกรัรัมืและผู้ลงานของโรังเรีัย่น	เสุริัมืสุร้ัางปรัะสุบการัณ์์การัเรีัย่นร้้ัในร้ัปแบบใหม่ืให้แก่นักเรีัย่นด้วย่ 

การัเรีัย่นร้้ัแบบลงมืือทำา	เปิดโอกาสุให้นักเรีัย่นได้แสุดงออกในทางที�ถ้กต้ิอง	และสุร้ัางความืสัุมืพันธ์ิอันดีรัะหว่างคร้ั	นักเรีัย่น	และชุื้มืชื้น

โครงการนิทรรศการวิชื้าการ และโครงการสัปดาห์ห�องสมุด ประจำาปี 2563โครงการนิทรรศการวิชื้าการ และโครงการสัปดาห์ห�องสมุด ประจำาปี 2563

ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยาณ โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา

	 ทั�งนี�กิจกรัรัมืภาย่ในงาน	ปรัะกอบด้วย่	การัแข่งขัน 

ทักษ์ะทางวิชื้าการัการัจัดนิทรัรัศการัความืเป็นมืาของ 

ผู้้าปาเติะ๊บาติิก	กจิกรัรัมืฐานความืรั้	้ซึี�งแบ่งออกเปน็	6	ฐาน	 

ได้แก่	ฐานสุบ่้สุมุืนไพรั	ฐานปาเต๊ิะบาติิก	ฐานสุบ่้กรัะดาษ์	

ฐานเจลแอลกอฮอล์	ฐานศิลปะบนผืู้นผู้้า	และฐานศิลปะ 

การัตัิดกรัะดาษ์จีน	 และการัจัดจำาหน่าย่สิุนค้าซึี�งเป็น 

ผู้ลผู้ลิติจากนักเรีัย่นและชุื้มืชื้น
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	 ผู้้้บริัหารัสุถานศึกษ์าในสัุงกัดเทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก	 เข้าร่ัวมืการั

อบรัมืหลักสุ้ติรั	 “การัจัดรัะบบปรัะกันคุณ์ภาพภาย่ในสุถานศึกษ์ารัะดับ 

การัศึกษ์าขั�นพื�นฐาน	สัุงกัดองค์กรัปกครัองสุ่วนท้องถิ�น	ติามืกฎกรัะทรัวง

การัปรัะกันคุณ์ภาพการัศึกษ์า	พ.ศ.	2561”	 รุ่ันที�	12	ณ์	โรังแรัมืริัเวอร์ัไซีด์	 

กรุังเทพฯ	 เพื�อให้ผู้้้บริัหารัที�จัดการัปรัะกันคุณ์ภาพของสุถานศึกษ์าสัุงกัด 

องค์กรัปกครัองสุ่วนท้องถิ�น	มีืความืร้้ัความืเข้าใจ	สุามืารัถจัดทำารัะบบปรัะกัน 

คุณ์ภาพภาย่ในสุถานศึกษ์า	 และสุามืารัถปรัะเมืินคุณ์ภาพมืาติรัฐาน 

ติามืรัะบบปรัะกันการัจัดการัศึกษ์ารัะดับการัศึกษ์าขั�นพื�นฐานของตินเอง	 

ให้สุอดคล้องกับกฎกรัะทรัวงว่าด้วย่การัปรัะกันคุณ์ภาพการัศึกษ์าได้	

	 โครังการัสุร้ัางภ้มิืคุ้มืกันย่าเสุพติิดในเด็กและเย่าวชื้น 

นอกสุถานศึกษ์า	ณ์	 ห้องปรัะชุื้มืมืหารัาชื้	 เทศบาลเมืือง 

สุุไหงโก-ลก	จัดขึ�นเพื�อรัณ์รังค์และปลุกจิติสุำานึกของเด็กและ 

เย่าวชื้นในการัป้องกันและแก้ไขปัญหาย่าเสุพติิด	 โดย่การั 

สุร้ัางเครืัอข่าย่และกรัะตุ้ินให้เด็กและเย่าวชื้นเกิดการัรัับร้้ัและ 

ติรัะหนักถึงปัญหาของย่าเสุพติิดติลอดถึงการัแก้ไขปัญหา

ร่ัวมืกัน	โครังการัครัั�งนี�จัดขึ�นรัะหว่างวันที�	20-21	สุิงหาคมื	 

2563	 มีืเด็กและเย่าวชื้นเข้าร่ัวมืกิจกรัรัมืทั�งสิุ�นจำานวน	 

85	คน	 โดย่จัดฝึึกอบรัมืให้ความืร้้ัเกี�ย่วกับย่าเสุพติิดและ 

กิจกรัรัมืทัศนศึกษ์าด้งาน	ณ์	รัพ.ธัิญญารัักษ์์ปัติติานีและ 

ศ้นย์่ฟ้�นฟ้สุมืรัรัถภาพผู้้้ติิดย่าเสุพติิดปัติติานี

โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของ อปท.ฯภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของ อปท.ฯ

โครงการสร�างภ้มิคุ�มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชื้นนอกสถานศึกษา โครงการสร�างภ้มิคุ�มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชื้นนอกสถานศึกษา 

ณ ห�องประชืุ้มมหาราชื้ณ ห�องประชืุ้มมหาราชื้
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วันเด็กแห่งชื้าติ ประจำาปี 2563วันเด็กแห่งชื้าติ ประจำาปี 2563

	 วันเด็กแห่งชื้าติิปรัะจำาปี	2563	ณ์	สุวนสิุริันธิรั	จัดขึ�นเพื�อให้ปรัะชื้าชื้นติรัะหนักถึงความืสุำาคัญของเด็ก	สุนใจในการัเลี�ย่งด้อบรัมื 

สัุ�งสุอนเด็ก	และช่ื้วย่เหลือสุงเครัาะห์เด็กเป็นพิเศษ์	เพื�อให้เด็กร้้ัจักหน้าที�ของตินและอย่้่ในรัะเบีย่บวินัย่อันดี	และเพื�อเผู้ย่แพร่ัปฏิิญญา

สุากลว่าด้วย่สิุทธิิของเด็ก
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โครงการฝึึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชื้น “กิจกรรมพัฒนาโครงการฝึึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชื้น “กิจกรรมพัฒนา

ความร้�ค้่คุณธรรมเด็กและเยาวชื้น” ณ ห�องประชืุ้มมหาราชื้ความร้�ค้่คุณธรรมเด็กและเยาวชื้น” ณ ห�องประชืุ้มมหาราชื้

	 โครังการัฝึึกอบรัมืคุณ์ธิรัรัมืและจริัย่ธิรัรัมื 

แ ก่ เ ย่ า วชื้น 	 “ กิ จ ก รั รัมืพัฒนาความืรั้้ 

ค่้คุณ์ธิรัรัมืเด็กและเย่าวชื้น”	ณ์	ห้องปรัะชุื้มื 

มืหารัาชื้	 จัดขึ�นเพื�อเสุริัมืสุร้ัางคุณ์ธิรัรัมืและ 

จริัย่ธิรัรัมืแก่เด็กและเย่าวชื้น	 ให้มีืคุณ์ธิรัรัมื

ปรัะจำาใจ	มีืความืรัับผิู้ดชื้อบ	ร้ั้จักการัแบ่งปัน

ช่ื้วย่เหลือเกื�อก้ลซึี�งกันและกัน	สุร้ัางความื

สุามัืคคีและความืเป็นนำ�าหนึ�งใจเดีย่วกัน	

เพื�อให้เกิดสัุนติิสุุข	 ทั�งยั่งเป็นการัสุ่งเสุริัมื 

ความืสัุมืพันธ์ิอันดีรัะหว่างองค์กรัปกครัอง

สุ่วนท้องถิ�น	เย่าวชื้น	และผู้้้นำาชุื้มืชื้นอีกด้วย่
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นโยบ�ยที�

	 2.1	 ดำาเนินการัสุานต่ิอการัปรัับปรุังก่อสุร้ัาง	ซ่ีอมืแซีมืรัะบบสุาธิารัณ้์ปโภค
ต่ิางๆ	ที�จำาเป็น	อาทิเช่ื้น	ถนน	ทางเท้า	ท่อและค้รัะบาย่นำ�า	ให้อย่้่ในสุภาพที�สุมืบ้รัณ์์	 
ใช้ื้การัได้ดี	เพื�ออำานวย่ความืสุะดวกและความืปลอดภัย่	ในการัสัุญจรัไปมืาของ
ปรัะชื้าชื้น	
	 2.2	 ดำาเนินการัสุานต่ิอเร่ังรััดการัปรัับปรุังรัะบบไฟฟ้า	 ให้มีืแสุงสุว่าง 
อย่่างทั�วถึง	 เพีย่งพอกับความืติ้องการัของชืุ้มืชื้นในเขติเมืืองสุุไหงโก-ลก 
เพื�อความืปลอดภัย่ในชีื้วิติ	และทรััพย์่สิุนของปรัะชื้าชื้น	
	 2.3	 ดำาเนินการัสุานต่ิอ	พัฒนาปรัับปรุังรัะบบสัุญญาณ์ไฟจรัาจรัเครืั�องหมืาย่
จรัาจรั	ให้เป็นรัะบบที�มีืความืทันสุมัืย่	เพื�ออำานวย่ความืสุะดวกและปลอดภัย่แก่ 
ผู้้้ใช้ื้รัถใช้ื้ถนน	
	 2.4	 ดำาเนินการัปรัับปรุังพัฒนาสุวนสุาธิารัณ์ะ	โดย่เพิ�มืพื�นที�สีุเขีย่วให้
ครัอบคลุมืทุกพื�นที�	 เพื�อให้สุภาพภ้มิืทัศน์มืีความืร่ัมืรืั�นสุวย่งามืเหมืาะแก่การั 
พักผู่้อนหย่่อนใจ

นโยบุายด้านโครงสัร้างพ่�นฐานและการพัฒนาเม่อง  
โดยดำาเนินการปรับุปรุงโครงสัร้างพ่�นฐาน ทัิ�งประเภทิ
สัาธารณ์ูปโภค สัาธารณ์ูปการ เพ่�อให้ประชัาชันทีิ�อาศัย
อยู�ในเขติเทิศบุาลเม่องสุัไหงโก-ลก ได้รับุความสัะดวก
สับุาย โดยมีเป้าหมายหลัก “นำ�าไหล ไฟสัว�าง ทิางสัะดวก” 
ซึ�งมีแนวทิางดำาเนินการดังนี�

ด�านโครงสร�างพื�นฐานและการพัฒนาเมือง

*กิจกรรม/โครงการบุางสั�วน เกิดขึ�นก�อนสัถานการณ์์การแพร�ระบุาดของโรคติิดเช่ั�อไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
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โครงการปรับปรุงซี่อมแซีมสวนสาธารณะหน�าโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกโครงการปรับปรุงซี่อมแซีมสวนสาธารณะหน�าโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

การปรับภ้มิทัศน์ในสวนสาธารณะหน�าโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (ลานนำ�าพุ)การปรับภ้มิทัศน์ในสวนสาธารณะหน�าโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (ลานนำ�าพุ)

ก่อนก่อน

หลังหลัง
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โครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนน คศล. ถนนวรคามินทร์โครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนน คศล. ถนนวรคามินทร์

โครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนน คศล. พร�อมระบบระบายนำ�าโครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนน คศล. พร�อมระบบระบายนำ�า

ถนนเจริญเขต ซี.17 (หม้่บ�านมะลิวัลย์)ถนนเจริญเขต ซี.17 (หม้่บ�านมะลิวัลย์)

ก่อนก่อน

ก่อนก่อน

หลังหลัง

หลังหลัง
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ก่อนก่อน

ก่อนก่อน

หลังหลัง

หลังหลัง

โครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนน คศล. พร�อมฝึารางนำ�าโครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนน คศล. พร�อมฝึารางนำ�า

ถนนประชื้าวิวัฒน์ ซี.11/1ถนนประชื้าวิวัฒน์ ซี.11/1

โครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนน คศล. พร�อมระบบระบายนำ�าโครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนน คศล. พร�อมระบบระบายนำ�า

ถนนภายในชืุ้มชื้นศรีอามานถนนภายในชืุ้มชื้นศรีอามาน
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โครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนน คศล. พร�อมฝึารางนำ�าโครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนน คศล. พร�อมฝึารางนำ�า

ถนนประชื้าวิวัฒน์ ซี.11/3ถนนประชื้าวิวัฒน์ ซี.11/3

โครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนนคศล. พร�อมระบบระบายนำ�าโครงการก่อสร�างและปรับปรุงถนนคศล. พร�อมระบบระบายนำ�า

และทางเท�า ถนนชื้่นมรรคาและทางเท�า ถนนชื้่นมรรคา

ก่อนก่อน

ก่อนก่อน

หลังหลัง

หลังหลัง
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นโยบ�ยที�

*กิจกรรม/โครงการบุางสั�วน เกิดขึ�นก�อนสัถานการณ์์การแพร�ระบุาดของโรคติิดเช่ั�อไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด�านเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว

	 3.1	 สุ่งเสุริัมืสุนับสุนุนการัพัฒนาสุถานที�ท่องเที�ย่วในเขติเทศบาลเมืือง 
สุุไหงโก-ลก	ให้สุะอาด	สุวย่งามื	ปลอดภัย่	สุามืารัถดึงด้ดความืสุนใจของนักท่องเที�ย่ว 
ทั�งชื้าวไทย่และชื้าวต่ิางปรัะเทศ	

	 3.2	 สุ่งเสุริัมืสุนับสุนุนการัจัดกิจกรัรัมืท่องเที�ย่วให้มีืความืหลากหลาย่	 
ทั�งกิจกรัรัมืทางด้านศาสุนา	ศิลปวัฒนธิรัรัมื	ปรัะเพณ์	ีและกิจกรัรัมือื�นๆ	ให้เป็น 
ที�สุนใจของนักท่องเที�ย่ว	 ทั�งนี�เพื�อเสุริัมืสุร้ัางอาชีื้พให้กับชุื้มืชื้นและผู้้้ปรัะกอบ 
กิจการัต่ิางๆในเขติเทศบาล	

	 3.3	 สุ่งเสุริัมืสุนับสุนุนอาชีื้พในกลุ่มืสุติรีั	อาชีื้พในชุื้มืชื้น	ผู้ลิติภัณ์ฑ์์ 
ในชุื้มืชื้น	กิจกรัรัมืของชืุ้มืชื้น	เศรัษ์ฐกิจชุื้มืชื้น	เสุริัมืสุร้ัางเครืัอข่าย่องค์กรัสุติรีั 
เพื�อพัฒนาอาชีื้พสุ่้วิสุาหกิจชุื้มืชื้น	ให้ปรัะชื้าชื้นมีืงานทำา	มีืรัาย่ได้	สุามืารัถพึ�งพา 
ตินเองได้ติามืแนวทางปรััชื้ญาเศรัษ์ฐกิจพอเพีย่ง

นโยบุายด้านการเศรษฐกิจและการทิ�องเทีิ�ยว ดำาเนินการ
ให้ประชัาชัน อยู�ดี กินดี มีความมั�นคงทิางเศรษฐกิจ โดย
มีแนวทิางดำาเนินการดังนี�

*กิจกรรม/โครงการบุางสั�วน เกิดขึ�นก�อนสัถานการณ์์การแพร�ระบุาดของโรคติิดเช่ั�อไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
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โครงการปรับภ้มิทัศน์ Land Mark ในศ้นย์บริการนักท่องเที�ยวโครงการปรับภ้มิทัศน์ Land Mark ในศ้นย์บริการนักท่องเที�ยว
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กิจกรรมส่งท�ายปีเก่า ต�อนรับปีใหม่ 2563กิจกรรมส่งท�ายปีเก่า ต�อนรับปีใหม่ 2563

	 เพื�อกรัะตุ้ินฟ้�นฟ้เศรัษ์ฐกิจ	การัท่องเที�ย่วในพื�นที�	 ให้ผู้้้ปรัะกอบการัได้รัวมืกลุ่มืกันจำาหน่าย่สิุนค้า	 เพิ�มืรัาย่ได้และเพิ�มื 

ทางเลือกให้ปรัะชื้าชื้นได้ซืี�อสิุนค้าที�หลากหลาย่และมีืรัาคาถ้ก

	 การัจัดงานสุ่งท้าย่ปีเก่า	 ต้ิอนรัับ 

ปีใหม่ื	2563	 มีืวัติถุปรัะสุงค์เพื�อกรัะตุ้ิน 

เศรัษ์ฐกิจสุร้ัางรัาย่ได้ภาย่ในพื�นที�อำาเภอ

เมืืองสุุไหงโก-ลกและสุร้ัางบรัรัย่ากาศ 

ให้ปรัะชื้าชื้นได้เฉลิมืฉลองต้ิอนรัับปีใหม่ื 

ด้วย่รัอย่ยิ่�มืและความืสุุข		

โครงการถนนคนเดิน เที�ยวเพลินเมืองโก-ลก ณ อาคาร Food Centerโครงการถนนคนเดิน เที�ยวเพลินเมืองโก-ลก ณ อาคาร Food Center
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	 จัดขึ�นเพื�อสุ่งเสุรัิมืการักรัะจาย่รัาย่ได้ภาย่ในท้องถิ�น	สุรั้างบรัรัย่ากาศให้เมืืองสุุไหงโก-ลกกลับมืามืีชีื้วิติชีื้วา	ในชื้่วงเศรัษ์ฐกิจ

ซีบเซีา	โดย่นำาเอาความืหลากหลาย่ทางวัฒนธิรัรัมืมืาเป็นจุดเด่นในการัผู้ลิติสิุนค้าและอาหารัพื�นเมืือง	เพื�อถ่าย่ทอดศิลปวัฒนธิรัรัมื 

ให้คนในพื�นที�เกิดความืหวงแหน	และผู้้้มืาเยื่อนเกิดความืปรัะทับใจของความืเป็นพหุวัฒนธิรัรัมืของเมืืองสุุไหงโก-ลก

โครงการ มาแลนะ ประจำาปี 2563โครงการ มาแลนะ ประจำาปี 2563
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นโยบ�ยที�

*กิจกรรม/โครงการบุางสั�วน เกิดขึ�นก�อนสัถานการณ์์การแพร�ระบุาดของโรคติิดเช่ั�อไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด�านการเมือง การบริหาร

	 4.1	 ยึ่ดมัื�นการัปกครัองในรัะบอบปรัะชื้าธิิปไติย่	อันมีืพรัะมืหากษั์ติริัย์่
เป็นองค์พรัะปรัะมุืข	ตัิ�งอย่้่ในความืซืี�อสัุติย์่สุุจริัติ	และมีืความืโปร่ังใสุ	พร้ัอมืให้ 
มีืการัติรัวจสุอบทุกขั�นติอน	โดย่น้อมืนำาหลักปรััชื้ญา	“เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา”	 
เป็นแนวทางความืสุำาเร็ัจของการับริัหารังาน
	 4.2	 ยึ่ดมัื�นในหลักการัการักรัะจาย่อำานาจ	โดย่ให้ปรัะชื้าชื้นมีืสุ่วนร่ัวมื	 
ในการัสุร้ัางเสุริัมืความืเข้มืแข็งของชุื้มืชื้น	รัับฟังความืคิดเห็น	ข้อเสุนอแนะและ 
แผู้นความืต้ิองการัของชุื้มืชื้น	
	 4.3	 ปรัะสุานงานกับรัาชื้การัสุ่วนกลาง	สุ่วนภ้มิืภาค	รััฐวิสุาหกิจ	องค์กรั 
เอกชื้น	และปรัะชื้าชื้น	ในการัขอรัับการัสุนับสุนุนโครังการั	งบปรัะมืาณ์	ติลอดจน 
ความืร่ัวมืมืือในทุกๆ	ด้าน	เพื�อการับ้รัณ์าการัความืร่ัวมืมืือแก้ปัญหาอย่่างเป็นรัะบบ	
	 4.4	 พัฒนาเครืั�องมืือเครืั�องใช้ื้ในการัปฏิิบัติิงาน	นำารัะบบเทคโนโลยี่ 
สุารัสุนเทศเข้ามืาใช้ื้เพื�อให้สุามืารัถบริัการัข้อม้ืลข่าวสุารัแก่ปรัะชื้าชื้นได้อย่่าง
รัวดเร็ัว	มีืปรัะสิุทธิิภาพ	พร้ัอมืทั�งอบรัมืความืร้้ัในการัปฏิิบัติิงานให้แก่พนักงาน
เทศบาลทุกรัะดับอย่่างต่ิอเนื�อง	 เพื�อเพิ�มืขีดความืสุามืารัถในการัให้บริัการัแก่
ปรัะชื้าชื้นมืากยิ่�งขึ�น
	 4.5	 ปรัับปรุังอาคารัสุถานที�สุำานักงาน	 ให้มีืความืทันสุมัืย่เหมืาะแก่
การัปฏิิบัติิงาน	เพื�อให้เกิดความืคล่องตัิว	สุะดวก	และปรัะทับใจต่ิอปรัะชื้าชื้น 
ผู้้้มืารัับบริัการั

นโยบุายด้านการเม่อง การบุริหาร โดยยึดหลักการบุริหาร
จัดการทีิ�ดี หลักธรรมาภิบุาล ความซ่�อสััติย์สุัจริติ และ 
เป็นธรรม เพ่�อประโยชัน์สูังสุัดของประชัาชันอย�างแท้ิจริง 
โดยมีแนวทิางดำาเนินการดังนี�
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รายช่ั�อประธานชุัมชันทัิ�ง 29 ชุัมชันทีิ�อยู�ภายในเขติเทิศบุาลเม่องสุัไหงโก-ลก 

1.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นจือแรัต้ิลี	 ได้แก่	 นาย่วัชื้ริัศ	เจ๊ะเลาะ	
2.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นกือดาบาร้ั	 ได้แก่	 นางมืาสุลีนา	บินอาแวหะมืะ	
3.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นหลังด่าน	 ได้แก่	 นาย่เสุริัมืมิืติรั	ชุื้มืขันธ์ิ	
4.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นดงง้เห่า	 ได้แก่	 นาย่บุญภาค	สุุขโรั	
5.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นเจริัญสุุข	 ได้แก่	 นาย่ธินัติถ์สุรัณ์์	จันทร์ัวิลาศ
6.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นท่าโรังเลื�อย่	 ได้แก่	 นาย่ดอเลาะ	เจะแว	
7.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นมัืสุยิ่ดกลาง	 ได้แก่	 นาย่สุุฮาย่มิืง	อารัง	
8.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นสัุนติิสุุข	 ได้แก่	 นาย่ธิรัรัมืน้ญ	ขุนนุ้ย่
9.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นหัวสุะพาน	 ได้แก่	 นางสุาวโนรีัซีา	มืะแซี
10.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นโต๊ิะลือเบ	 ได้แก่	 คุณ์อาสุนะ	ดอเล๊าะ
11.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นบาโงเปาะเล็ง	 ได้แก่	 นางสุารีัป๊ะ	ย่ะโก๊ะ
12.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นทรัาย่ทอง	 ได้แก่	 นาย่วิชื้าญ	จันทร์ัเอิบ
13.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นเสุาสัุญญาณ์	 ได้แก่	 นาย่อาแซีมืะสุอรีั	มืาเจะ
14.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นโปฮงย่าม้ื	 ได้แก่	 นาย่อัสุมิืง	สุะแมื
15.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นท่ากอไผู่้	 ได้แก่	 นาย่อัลวา	ม้ืซีอ
16.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นสุวนมืะพร้ัาว	 ได้แก่	 นาย่สุุมืาติรั	บุญรัักษ์์
17.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นตัินหย่งมืะลิ	 ได้แก่	 นาย่ชืื้�น	ทิพรััติน์		
18.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นก้โบร์ั	 ได้แก่	 นางสุาวสุุมิืติรัา	อ้มืา
19.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นโก-ลกวิลเลจ	 ได้แก่	 นางวาริันทร์ั	ย่อดแก้ว
20.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นบือเร็ัง	 ได้แก่	 นาย่วันชัื้ย่	ย่ะโกะ
21.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นบาโงปริัเม็ืง	 ได้แก่	 นาย่มุืสุเล็มื	ซีามืะ
22.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นอริัศรัา	 ได้แก่	 นางอัญชื้ลี	ย่ะโลมืพันธ์ิ
23.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นหัวกุญแจ	 ได้แก่	 นาย่อาแว	แวหะมืะ
24.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นท่าปรัะปา	 ได้แก่	 นางสุาวซ้ีไฮดา	บินติาเละ
25.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นหลังล้อแม็ืก	 ได้แก่	 นางสุาวอาซีีซีะ	มืาล้เด็ง
26.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นศรีัอามืาน	 ได้แก่	 นาย่อาเล็มื	บือรัาเฮง
27.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นบือเร็ังใน	 ได้แก่	 นาย่บาฮารัง	เจ๊ะเงาะ
28.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นซีรีัจาฮาย่า	 ได้แก่	 นาย่มืนัสุ	เจ๊ะอีซีอ
29.	 ปรัะธิานชุื้มืชื้นกือบงกาแมื	 ได้แก่	 นาย่สุาเหะมืาหะมืะนอ	สุาเหะฆานาปีเย่าะ

**การัคัดเลือกปรัะธิานชุื้มืชื้นเกิดขึ�นก่อนการัแพร่ัรัะบาดของโรัคติิดเชืื้�อไวรััสุ	COIVD-19

การคัดเลือกประธานชืุ้มชื้นทั�ง 29 ชืุ้มชื้น ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกการคัดเลือกประธานชืุ้มชื้นทั�ง 29 ชืุ้มชื้น ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ANNUAL REPORT 2020 Sungaikolok Municipality

32 รายงานประจำาป ีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 2563



โครงการก่อสร�างราวกันตกอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 1โครงการก่อสร�างราวกันตกอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการก่อสร�างหลังคาโครงการก่อสร�างหลังคา

อัฒจันทร์ (สนามฟุุตบอล)อัฒจันทร์ (สนามฟุุตบอล)

โรงเรียนเทศบาล 4โรงเรียนเทศบาล 4

โครงการทาสีกำาแพงโครงการทาสีกำาแพง

(ฝึ่ายอนุบาล)(ฝึ่ายอนุบาล)

โรงเรียนเทศบาล 3โรงเรียนเทศบาล 3
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โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1, 2, และ 3 โรงเรียนเทศบาล 1โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1, 2, และ 3 โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการทาสีสนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนเทศบาล 1โครงการทาสีสนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการทาสีอาคารชื้งโคโครงการทาสีอาคารชื้งโค

โรงเรียนเทศบาล 3โรงเรียนเทศบาล 3
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โครงการปรับปรุงเฟุสไฟุฟุ้าโครงการปรับปรุงเฟุสไฟุฟุ้า

ห�องประชืุ้มวาสนา โรงเรียนเทศบาล 1ห�องประชืุ้มวาสนา โรงเรียนเทศบาล 1

โครงการปรับปรุงห�องนาฎศิลป์โครงการปรับปรุงห�องนาฎศิลป์

โรงเรียนเทศบาล 3โรงเรียนเทศบาล 3

กิจกรรมเผู้ยแพร่ส่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชื้นกิจกรรมเผู้ยแพร่ส่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชื้น

สำาหรับภาคประชื้าชื้น ท�องถิ�นพื�นที�จังหวัดชื้ายแดนภาคใต�สำาหรับภาคประชื้าชื้น ท�องถิ�นพื�นที�จังหวัดชื้ายแดนภาคใต�

	 ตัิวแทนบุคลากรัในสัุงกัดเทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก 

เข้าร่ัวมืกิจกรัรัมืการัเผู้ย่แพร่ัสืุ�อสุ่งเสุริัมืสิุทธิิเสุรีัภาพฯ 

ผู่้านโปรัแกรัมืการัปรัะชุื้มืทางไกลผู่้านจอภาพ	 (Video	

Conference)	ณ์	 ห้องปรัะชุื้มืรัวงผึู้�ง	 ชัื้�น	 3	 สุำานักงาน 

เทศบาลฯ	เพื�อสุร้ัางความืร้้ั	ความืเข้าใจในการัเคารัพสิุทธิิ 

และการัไมื่ละเมืิดสิุทธิิของผู้้้อื�น	และเข้าถึงบริัการัของรััฐ 

และช่ื้องทางการัอำานวย่ความืเป็นธิรัรัมืในกรัะบวนการั

ยุ่ติิธิรัรัมือย่่างเสุมือภาคทั�วถึง	และเท่าเทีย่มืกัน
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การประชืุ้มชื้ี�แจงงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564การประชืุ้มชื้ี�แจงงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาล ล้กจ�างประจำาและพนักงานจ�างดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาล ล้กจ�างประจำาและพนักงานจ�างดีเด่น 

ประจำาปี 2563ประจำาปี 2563

	 เทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก	จัดพิธีิมือบเกีย่รัติิบัติรัแก่พนักงานเทศบาล	ล้กจ้างปรัะจำา	และพนักงานจ้างดีเด่น	ปรัะจำาปี	2563 

เพื�อสุร้ัางขวัญกำาลังใจ	สุร้ัางความืภาคภ้มิืใจในการัปฏิิบัติิหน้าที�อันดีแก่ผู้้้ปฏิิบัติิงานเป็นเลิศ

 นางสุัชัาดา พันธ์นรา	นาย่เทศมืนติรีัเมืืองสุุไหงโก-ลก	พร้ัอมืด้วย่นาย่ณ์รังค์	 นิคมืรััติน์	ปลัดเทศบาลฯ	นาย่สุหพงศ์	พรัหมืสุุทธิิ�		 

ผู้อ.กองวิชื้าการัและแผู้นงาน	นาย่พิทักศิษ์ย์่	พานิชื้ธินาคมื	ผู้อ.กองสุาธิารัณ์สุุขและสิุ�งแวดล้อมื	เข้าร่ัวมืการัปรัะชุื้มืพิจารัณ์างบปรัะมืาณ์ 

รัาย่จ่าย่ของ	อปท.	ต่ิอคณ์ะกรัรัมืาธิิการัวิสุามัืญพิจารัณ์าศึกษ์าร่ัางพรัะรัาชื้บัญญัติิงบปรัะมืาณ์รัาย่จ่าย่ปรัะจำาปีงบปรัะมืาณ์	พ.ศ.	2564	 

เสุนอต่ิอวุฒิสุภา	ครัั�งที�	26	 (ปรัะชุื้มืทางไกล)	ณ์	ห้องปรัะชุื้มืพิกุล	ศาลากลางจังหวัดย่ะลา	ชัื้�น	3	ในการันี�นาย่พงษ์์ศักดิ�	 ยิ่�งชื้นม์ืเจริัญ	 

นาย่กเทศมืนติรีัย่ะลา	 เป็นผู้้้แทนกลุ่มืเทศบาลภาคใต้ิชื้าย่แดน	 (ย่ะลา	นรัาธิิวาสุ	 ปัติติานี)	 ในการัชีื้�แจงงบปรัะมืาณ์รัาย่จ่าย่ 

ปรัะจำาปีงบปรัะมืาณ์	2564	ในภาพรัวมื

ANNUAL REPORT 2020 Sungaikolok Municipality

36 รายงานประจำาป ีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 2563



นโยบ�ยที�

	 5.1	 เสุริัมืสุรัา้งสุุขภาพของปรัะชื้าชื้น	ดว้ย่การัปรัับปรังุการับรักิารัสุาธิารัณ์สุุข

ให้ทั�วถึงโดย่เน้นที�กรัะบวนการัการัป้องกันโรัค	เพื�อสุุขภาพอนามัืย่ที�ดีของปรัะชื้าชื้น	

	 5.2	 พัฒนาและขย่าย่งานด้านสุาธิารัณ์สุุขม้ืลฐานสุ่้ปรัะชื้าชื้นอย่่างทั�วถึง 

โดย่การัพัฒนากลุ่มือาสุาสุมัืครั	การัให้การัฝึึกอบรัมือาสุาสุมัืครัสุาธิารัณ์สุุข	(อสุมื.)

	 5.3	 พัฒนาปรัับปรุังด้านการัรัักษ์าความืสุะอาด	โดย่การักำาจัดขย่ะม้ืลฝึอย่

ให้มีืปรัะสิุทธิิภาพ	 มีืการัจัดเก็บขย่ะอย่่างทั�วถึง	 จัดการัแก้ปัญหา	ขย่ะม้ืลฝึอย่ 

อย่่างมีืรัะบบ	สุอดคล้องกับความืเป็นจริัง	 ทั�งนี�มุ่ืงลดจำานวนขย่ะและนำาขย่ะมืาใช้ื้ 

ให้เกิดปรัะโย่ชื้น์สุ้งสุุด	

	 5.4	 สุ่งเสุริัมื	สุนับสุนุนปรัะชื้าชื้นในชุื้มืชื้น	ให้มีืสุ่วนร่ัวมืในการัพัฒนาตินเอง

ติามืโครังการัต่ิางๆ	ที�เทศบาลจัดขึ�น	การัสุรัา้งความืเข้มืแข็งของชุื้มืชื้นในการัเอาชื้นะ 

ย่าเสุพติิดเพื�อให้ปรัะชื้าชื้นร้้ัจักวิธีิป้องกัน	และแก้ไขไม่ืให้เกิดการัแพร่ัรัะบาดย่าเสุพติิด

ในชุื้มืชื้น	

	 5.5	 ปรัับปรัุงรัะบบป้องกันและบรัรัเทาสุาธิารัณ์ะภัย่ให้ได้มืาติรัฐาน	และมีื

ปรัะสิุทธิิภาพในการัป้องกันและรัะงับอัคคีภัย่	โดย่จัดหาเครืั�องมืือ	เครืั�องใช้ื้	อุปกรัณ์์ 

ดับเพลิงที�ทันสุมัืย่เพิ�มืเติิมื	จัดการัอบรัมื	และฝึึกซ้ีอมืการัป้องกันบรัรัเทาสุาธิารัณ์ภัย่	

และการัแก้ปัญหาแบบบ้รัณ์าการัร่ัวมืกับทุกภาคสุ่วนอย่่างต่ิอเนื�อง

	 5.6	 เสุริัมืสุร้ัางความืมัื�นคง	 ด้านความืปลอดภัย่ในชีื้วิติและทรััพย์่สิุนของ 

ปรัะชื้าชื้น	โดย่จัดให้มีือาสุาสุมืัครัป้องกันภัย่ภาย่ในชืุ้มืชื้น	ย่ามืท้องถิ�น	การัติิดตัิ�ง

รัะบบกล้องวงจรัปิด	

นโยบุายด้านการพัฒนาสัังคม พัฒนาด้านสัาธารณ์สุัขเชิังรุก 
เน้นสัร้างสุัขภาพของคนในชัุมชันเม่อง ให้มีความมั�นคง
ปลอดภัยในชีัวิติและทิรัพย์สิัน พัฒนาระดับุคุณ์ภาพชีัวิติ 
ของประชัาชันให้ดียิ�งขึ�น มีแนวทิางดำาเนินการดังนี� 

ด�านการพัฒนาสังคม พัฒนาด�านสาธารณสุขเชื้ิงรุก

*กิจกรรม/โครงการบุางสั�วน เกิดขึ�นก�อนสัถานการณ์์การแพร�ระบุาดของโรคติิดเช่ั�อไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
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โครงการพัฒนาอาชื้ีพและแก�ไขปัญหาความยากจนโครงการพัฒนาอาชื้ีพและแก�ไขปัญหาความยากจน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำาปี 2563ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำาปี 2563

	 1.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมืให้ความืร้้ัเรืั�องการัปล้กผัู้กแบบไร้ัดิน	(HYDROPOINCS)	ชุื้มืชื้นเจริัญสุุข

	 2.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พเลี�ย่งปลาสุวย่งามืและเลี�ย่งไรัแดงในปล่องบ่อชุื้มืชื้นโปฮงย่าม้ื

	 3.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พการัทำากรังนก	ชุื้มืชื้นมัืสุยิ่ดกลาง

	 4.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พการัทำานำ�ามืะพร้ัาวสุกัดเย็่น	ชุื้มืชื้นกือดาบาร้ั		

	 5.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พเลี�ย่งไก่ไข่	ชุื้มืชื้นซีรีัจาฮาย่าและชุื้มืชื้นกือบงกาแมื

	 6.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พทำาดอกไม้ืในเรัซิี�นหล่อใสุ	กลุ่มืผู้้้สุ้งอายุ่

	 7.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พปล้กผัู้กปลอดสุารัพิษ์และเลี�ย่งปลาหมือ	ชุื้มืชื้นทรัาย่ทอง

	 8.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พทำาสุมัืนปลา	ชุื้มืชื้นท่าปรัะปา

	 9.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พตัิดเย็่บเสืุ�อเชิื้�ติ	ชุื้มืชื้นบาโงเปาะเล็ง

	10.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พการัทำาผู้้ามัืดย้่อมืจากสีุธิรัรัมืชื้าติิกลุ่มืสุติรีั	ติาดีกาชุื้มืชื้นศรีัอามืาน	

	11.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พทอผู้้าซิี�นและผู้้าคลุมืไหล่	ชุื้มืชื้นสุวนมืะพร้ัาว

	12.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พการัทำาป้นปั�นไม้ืเทีย่มื	ชุื้มืชื้นสัุนติิสุุข

	13.	 กิจกรัรัมืฝึึกอบรัมือาชีื้พการัทำาหมัื�งหมิืงและกัวซีา	กลุ่มืสุติรีัในเขติเทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก

	 โครังการัพัฒนาอาชีื้พและแก้ไขปัญหาความืย่ากจนติามืแนวทางเศรัษ์ฐกจิแบบพอเพีย่ง	ปรัะจำาปีงบปรัะมืาณ์	2563	มีืวัติถุปรัะสุงค์

เพื�อให้ความืช่ื้วย่เหลือปรัะชื้าชื้นในเมืืองสุุไหงโก-ลก	ให้มีือาชีื้พและมีืความืเป็นอย่้่ที�ดีขึ�น	โดย่เฉพาะในช่ื้วงสุถานการัณ์์การัรัะบาดของ 

โรัคติิดเชืื้�อไวรััสุโคโรันา	2019	 (COVID--19)	 จึงจัดโครังการัเพื�อสุ่งเสุริัมืพัฒนาอาชีื้พให้กับปรัะชื้าชื้นติามืความืถนัดและลักษ์ณ์ะเด่น 

ของพื�นที�ในแต่ิละชุื้มืชื้น	ให้สุามืารัถสุร้ัางรัาย่ได้ในครััวเรืัอนได้ด้วย่การัฝึึกอบรัมือาชีื้พต่ิางๆ	ดังนี�	
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

โครงการลดคัดแยกขยะม้ลฝึอยโครงการลดคัดแยกขยะม้ลฝึอย

	 งานสัุติวแพทย์่	 กองสุาธิารัณ์สุุขและสิุ�งแวดล้อมื	 สุรุัปจำานวนสุุนัข

จรัจัดเพศเมีืย่ที�ทำาหมัืนในวัดขวัญปรัะชื้า	ติามืโครังการั	 “สัุติว์ปลอดโรัค 

คนปลอดภัย่”	 โดย่ทำาหมัืนทั�งสิุ�น	20	 ตัิว	และบรัิการัฉีดวัคซีีนป้องกันโรัค 

พิษ์สุุนัขบ้าจำานวนทั�งหมืด	74	ตัิว	แบ่งเป็นสุุนัข	63	ตัิว	และแมืว	11	ตัิว

	 การัอบรัมืโครังการัลดคัดแย่กขย่ะจากแหล่งกำาเนิด	 ปรัะจำาปี	 2563 

กองสุาธิารัณ์สุุขและสิุ�งแวดล้อมืจัดขึ�นเพื�อรัณ์รังค์ให้ปรัะชื้าชื้นทรัาบถึงความืสุำาคัญ 

ของการัคัดแย่กขย่ะและรัณ์รังค์ให้ลดปริัมืาณ์การัสุร้ัางขย่ะในชุื้มืชื้น	 ทั�งนี� 

เจ้าหน้าที�ฝ่ึาย่จัดเก็บ	กองคลัง	 ร่ัวมืชีื้�แจงทำาความืเข้าใจแก่ปรัะชื้าชื้น	เรืั�องการั 

จัดเก็บค่าธิรัรัมืเนีย่มืเก็บขนม้ืลฝึอย่	 โดย่กำาหนดอัติรัาค่าธิรัรัมืเนีย่มืเก็บขน 

ม้ืลฝึอย่และสิุ�งปฎิก้ลติามืมืาติรัา	20(4)	 ค่าเก็บขนขย่ะม้ืลฝึอย่ปรัะจำาเดือน 

สุำาหรัับอาคารัหรืัอเคหะวันหนึ�งไม่ืเกิน	20	 ลิติรั	 ต้ิองชื้ำารัะค่าธิรัรัมืเนีย่มืเก็บขน 

ม้ืลฝึอย่ในอัติรัาเดือนละ	40	บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำาสตรีโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำาสตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้้�พิการ กิจกรรมเพาะเห็ดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้้�พิการ กิจกรรมเพาะเห็ด

ณ ศ้นย์พัฒนาคุณภาพ ชื้ีวิตคนพิการ สวนร่นอรุณณ ศ้นย์พัฒนาคุณภาพ ชื้ีวิตคนพิการ สวนร่นอรุณ

	 โครังการันี�จัดขึ�นเพื�ออบรัมืให้ความืร้้ั 

แก่สุติรีั	ในการัเสุริัมืสุร้ัางและพัฒนาศักย่ภาพ 

ของติน	ให้มีืภาวะผู้้้นำา	มีืบุคลิกภาพที�โดดเด่น	 

น่าเชืื้�อถือ	สุร้ัางการัย่อมืรัับ	สุร้ัางทัศนคติิที�เอื�อ 

ต่ิอการัทำางาน	เป็นพลังสุำาคัญในการัขับเคลื�อน 

กิจกรัรัมืของชุื้มืชื้น	ติลอดจนสุามืารัถติรัะหนัก 

และเข้ามืามีืสุ่วนร่ัวมืในการัทำากิจกรัรัมื	 เพื�อ 

พัฒนาท้องถิ�นต่ิอไป	 การัจัดอบรัมืครัั�งนี�	 

ได้รัับเกีย่รัติิจากวิทย่ากรั	จำานวน	3	ท่าน	ได้แก่	 

นาย่ทวีศักดิ�	ดาโอ๊ะ	ผู้้้พิพากษ์าสุมืทบศาลเย่าวชื้น 

และครัอบครััว	จ.นรัาธิิวาสุ	ดรั.ร้ัรัานา	สุาแมืง	 

อ.ปรัะจำาสุาขาวิชื้าอิสุลามืศึกษ์า	คณ์ะศึกษ์า

ศาสุติร์ั	มื.ฟาฏิอนี	และนางสุาวฝ้ึาย่ลิกา	ย่าแดง	 

นักศึกษ์าปริัญญาโท	 สุาขาจิติวิทย่า	 คณ์ะ 

ศึกษ์าศาสุติร์ั	มื.อ.ปัติติานี	 /อุปนาย่กสุมืาคมื 

เย่าวชื้นชื้าย่แดนใติ-้กลุ่มืสุานฝึนั	/สุติรัตัีิวอย่่าง 

แห่งปี	ปรัะจำาปี	2559	มืาบรัรัย่าย่ให้ความืร้้ั 

แก่ผู้้้อบรัมื

	 โครังการัพัฒนาศักย่ภาพผู้้้พิการั	 (กิจกรัรัมื 

เพาะเห็ด)	จัดขึ�นรัะหว่างวันที�	18-19	สิุงหาคมื	2563	 

ณ์	 ศ้นย์่พัฒนาคุณ์ภาพชีื้วิติคนพิการัสุวนรืั�นอรุัณ์	 

เทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก	 เพื�อสุร้ัางโอกาสุและ 

ทางเลือกในการัปรัะกอบอาชื้ีพให้แก่ผู้้้พิการั	ในการั 

เพิ�มืรัาย่ได้และใช้ื้เวลาว่างให้เกิดปรัะโย่ชื้น์ทั�ง 

ต่ิอตินเองและครัอบครััวภาย่ใต้ิสุถานการัณ์์การัแพรั่ 

รัะบาดของเชืื้�อไวรััสุ	COVID-19	 และยั่งเป็นการั 

สุ่งเสุรัิมืการัรัวมืกลุ่มื	 เพื�อสัุมืพันธิภาพอันดีรัะหว่าง 

ผู้้้พิการันำาไปสุ่้การัช่ื้วย่เหลือเกื�อก้ลซึี�งกันและกัน
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โครงการอบรมเชื้ิงปฏิิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อสม. 4.0โครงการอบรมเชื้ิงปฏิิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อสม. 4.0

ประจำาปี 2563 ณ อาคารร่นอรุณประจำาปี 2563 ณ อาคารร่นอรุณ

โครงการอบรมผู้้�ประกอบการกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพโครงการอบรมผู้้�ประกอบการกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประจำาปี 2563 ณ ห�องประชืุ้มมหาราชื้ประจำาปี 2563 ณ ห�องประชืุ้มมหาราชื้

	 จัดขึ�นเพื�อปรัะชื้าสัุมืพันธ์ิ

การัดำา เ นินงานสุาธิารัณ์สุุข

ม้ืลฐานของชื้มืรัมือสุมื.เทศบาล

เมืืองสุุไหงโก-ลก	เป็นเวทีในการั 

แลกเปลี�ย่นเรีัย่นร้้ัด้านการัสุ่งเสุริัมื 

สุุขภาพและการัป้องกันโรัค	กรัะตุ้ิน 

ให้ปรัะชื้าชื้นติรัะหนักและเห็น 

ความืสุำาคัญด้านการัสุ่งเสุริัมืสุุข

	 โครังการันี�จัดขึ�นเนื�องจากสุถานปรัะกอบกิจการันวด	และร้ัานเสุริัมืสุวย่หรืัอแต่ิงผู้มื	เป็นสุถานปรัะกอบการัที�เป็นอันติรัาย่

ต่ิอสุุขภาพติามืพรับ.สุาธิารัณ์สุุข	พ.ศ.	2535	และจากการัปรัะเมืนิในปี	2563	พบว่าสุถานปรัะกอบการับางแหง่ยั่งไม่ืผู่้านเกณ์ฑ์์

การัติรัวจปรัะเมิืน	ติามืข้อกำาหนดสุุขาภิบาล	โดย่เฉพาะเรืั�องของความืสุะอาดและความืปลอดภัย่ของผู้้้ใช้ื้บริัการั	เทศบาลฯ 

จึงได้จัดการัอบรัมืเพื�อสุร้ัางความืเข้าใจที�ถ้กต้ิองแก่ผู้้้ปรัะกอบการั	ในการัดำาเนินกิจการัให้ถ้กต้ิองติามืเกณ์ฑ์์และข้อกำาหนดการั 

สุุขาภิบาลฯ	และเพื�อป้องกันการัแพร่ัรัะบาดของโรัคติิดต่ิอที�อาจเกิดขึ�นได้		

ภาพและการัปอ้งกันโรัค	รัวมืทั�งให้ปรัะชื้าชื้นมีืความืร้้ั	ความืเข้าใจ	และมีืพฤติิกรัรัมื

การัด้แลสุุขภาพที�ถ้กต้ิอง	สุำาหรัับการัจัดกิจกรัรัมืครัั�งนี�	ได้รัับการัสุนับสุนุนงบปรัะมืาณ์

จากกองทุนหลักปรัะกันสุุขภาพ	เทศบาลฯ	และได้รัับการัสุนับสุนุนการัจัดกิจกรัรัมื

จากกองสุาธิารัณ์สุุขและสิุ�งแวดล้อมื
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การซีักซี�อมแผู้นรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลักการซีักซี�อมแผู้นรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก

การคัดเลือกชืุ้มชื้นปลอดขยะ (Zero Waste)การคัดเลือกชืุ้มชื้นปลอดขยะ (Zero Waste)

	 งานป้องกันและบรัรัเทาสุาธิารัณ์ภัย่	 เทศบาลเมืือง 

สุุไหงโก-ลก	 เข้าร่ัวมืการัซัีกซ้ีอมืแผู้นฯ	ปรัะจำาปี	 2563	 

เพื�อฝึึกซ้ีอมืกำาลังพลในการัรัับมืือกบัสุถานการัณ์์ก่อการัร้ัาย่ 

ในพื�นที�และเพื�อติรัวจสุอบอาวุธิยุ่ทธิโธิปกรัณ์์ให้อย่้่ 

ในสุภาพที�พร้ัอมืใช้ื้งาน

	 กองสุาธิารัณ์สุุขและสิุ�งแวดลอ้มื	เทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก	เข้าร่ัวมืการัคดัเลือกชุื้มืชื้น

ปลอดขย่ะ	 (Zero	Waste)	รัะดับภาค	ปรัะจำาปี	2563	โดย่เมืื�อวันที�	10	มิืถุนาย่น	2563 

นางสุุชื้าดา	พันธ์ินรัา	นาย่กเทศมืนติรีั	พร้ัอมืด้วย่คณ์ะผู้้้บริัหารั	หัวหน้าสุ่วนรัาชื้การั	และ 

คณ์ะกรัรัมืการัจากสุำานักงานสิุ�งแวดล้อมืภาคที�	16	 (สุงขลา)	 เข้าร่ัวมืการัปรัะชุื้มื	โดย่มีืเจ้าหน้าที�กองสุาธิารัณ์สุุขฯ	 จัดทำาข้อม้ืลการั 

ดำาเนินงาน	 โครังการัชืุ้มืชื้นปลอดขย่ะเชิื้งพื�นที�ในร้ัปแบบสุไลด์เพื�อปรัะกอบการัพิจารัณ์าคัดเลือก	ณ์	 ห้องปรัะชุื้มืรัวงผึู้�ง	 ชัื้�น	3	 

เทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก	และหลังจากนั�นผู้้้เข้าร่ัวมืการัปรัะชุื้มืทั�งหมืด	ลงพื�นที�ภาย่ในชุื้มืชื้มืทรัาย่ทองเพื�อปรัะกอบการัพิจารัณ์าเพิ�มืเติิมื
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชื้น กิจกรรมให�ความร้�เครือข่ายชื้มรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชื้น กิจกรรมให�ความร้�เครือข่ายชื้มรม

To Be Number One ณ ห�องประชืุ้มมหาราชื้ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกTo Be Number One ณ ห�องประชืุ้มมหาราชื้ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

กิจกรรมการประกวด 18กิจกรรมการประกวด 18
thth
 To Be Number One ระดับประเทศ To Be Number One ระดับประเทศ

 นางสุัชัาดา พันธ์นรา	นาย่กเทศมืนติรีัเมืืองสุุไหงโก-ลก	ร่ัวมืนำาเสุนอในการัปรัะกวด	จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ของจังหวัด 

นรัาธิิวาสุ	 (รัักษ์ามืาติรัฐานพร้ัอมืเป็นต้ินแบบรัะดับเพชื้รัปีที�	1)	ในงานมืหกรัรัมืเฉลิมืฉลองครับรัอบ	18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	 

รัะดับปรัะเทศ	ปรัะจำาปี	2563	ณ์	ศ้นย์่การัปรัะชุื้มื	IMPACT	Forum	เมืืองทองธิานี	โดย่มีื	นาย่บุญพาศ	รัักนุ้ย่	รัองผู้้้ว่ารัาชื้การัจังหวัด 

นรัาธิิวาสุ,	นาย่แพทย์่วิเศษ์	สิุริันทรัโสุภณ์	นาย่แพทย์่สุาธิารัณ์สุุขจังหวัดนรัาธิิวาสุ	และ	นาย่สุุธีิ	 บุญญะถิติิ	 ผู้้้อำานวย่การัสุำานักงาน 

เขติพื�นที�เขติการัศึกษ์ามัืธิย่มืศึกษ์า	เขติ	15	ร่ัวมืในการันำาเสุนอในครัั�งนี�

ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาสั ได้รับุ 7 รางวัลระดับุประเทิศ ดังนี� 

	 1.		 นาย่เอกรััฐ	หลีเส็ุน	บุคคลดีเด่นปรัะเภทผู้้้ว่ารัาชื้การัจังหวัด	

	 2.		 นางสุาวอิกบาร์ัน	รัาซีีด	บุคคลดีเด่น	ปรัะเภทสัุงกัดสุำานักงานสุาธิารัณ์สุุขจังหวัดนรัาธิิวาสุ	

	 3.		 นาย่เพ็ญภาสุ	 เพชื้รัภาน	 เรีัย่งความืรัางวัลรัองชื้นะเลิศปรัะเภทเรีัย่งความื	 18	 ปี	 TO	BE	NUMBER	ONE 

	 	 รัะดับปรัะเทศ	

	 4.		 จังหวัดนรัาธิิวาสุ	TO	BE	NUMBER	ONE	สุามืารัถรัักษ์ามืาติรัฐานพร้ัอมืเป็นต้ินแบบรัะดับเพชื้รัปีที�	1	 (รัางวัลที�	1	 

	 	 ใน	3	รัะดับปรัะเทศ)	

	 5.		 ชุื้มืชื้นผู้ดุงมืาติรั	สุามืารัถรัักษ์ามืาติรัฐานพร้ัอมืเป็นต้ินแบบรัะดับทองปีที�	1	(รัางวัลที�	1	ใน	3	รัะดับปรัะเทศ)	

	 6.		 ชุื้มืชื้นเจาะไอร้ัอง	สุามืารัถรัักษ์ามืาติรัฐานพร้ัอมืเป็นต้ินแบบรัะดับเงินปีที�	1	(รัางวัลที�	1	ใน	3	รัะดับปรัะเทศ)	

	 7.	 ชุื้มืชื้นหัวกุญแจ	สุามืารัถรัักษ์ามืาติรัฐานพร้ัอมืเป็นต้ินแบบรัะดับเงินปีที�	2	(รัางวัลที�	4	รัะดับปรัะเทศ)
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นโยบ�ยที�

	 6.1		 สุ่งเสุริัมืสุนับสุนุนกีฬาความืเป็นเลิศ	 กีฬาเพื�อสุุขภาพ	ในทุกรัะดับ	
โดย่จัดให้มีืลานกีฬา	สุนามืกีฬา	สุถานที�ออกกำาลังกาย่ในร่ัมืและกลางแจ้ง 
ให้เพีย่งพอกับความืต้ิองการัของปรัะชื้าชื้น	จัดกิจกรัรัมืการัเล่นกีฬา	การัแข่งขัน
กีฬาการัออกกำาลังกาย่	และกิจกรัรัมืนันทนาการัเพื�อปรัะชื้าชื้น	การัรัวมืกลุ่มื 
ตัิ�งชื้มืรัมืกีฬาต่ิางๆ	เพื�อการัพัฒนาทักษ์ะสุ่้นักกีฬาอาชีื้พ	
	 6.2		 สุ่งเสุริัมืสุนับสุนุนกิจกรัรัมืทางศาสุนาทุกศาสุนาอย่่างเท่าเทีย่มืกัน	
โดย่ให้ความืร่ัวมืมืือกับองค์กรัทุกศาสุนาในการัจัดกิจกรัรัมืทางศาสุนา	นำาหลัก 
ศาสุนามืาปรัับใช้ื้เป็นแนวทางศ้นย์่รัวมื	จิติใจของคนในชุื้มืชื้น	ให้เกิดความืเข้าใจ
และสุร้ัางสัุนติิสุุขในพื�นที�	
	 6.3		 สุ่งเสุริัมืสุนับสุนุนการัจัดกิจกรัรัมือันเป็นอัติลักษ์ณ์์ของท้องถิ�น 
โดย่ให้มีืการัฟ้�นฟ้ศิลปวัฒนธิรัรัมื	ขนบธิรัรัมืเนีย่มื	จารีัติปรัะเพณี์ให้คงอย่้่ 
ติลอดไป	ใช้ื้ภ้มิืปัญญาท้องถิ�นเป็นตัิวขับเคลื�อนกิจกรัรัมืต่ิางๆ

นโยบุายด้านการกีฬา ศาสันา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี์ 
และภูมิปัญญาท้ิองถิ�น โดยพัฒนาศักยภาพทิางด้าน
ร�างกาย จิติใจ การอยู�ร�วมกันบุนความหลากหลายทิาง
วัฒนธรรม ทิำานุบุำารุงศาสันา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบุธรรมเนียม จารีติประเพณี์ ภูมิปัญญาท้ิองถิ�นให้คงอยู� 
เป็นเอกลักษณ์์ของเม่องสุัไหงโก-ลก ซึ�งมีแนวทิาง 
ดำาเนินการดังติ�อไปนี�

ด�านการกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี และภ้มิปัญญาท�องถิ�น

*กิจกรรม/โครงการบุางสั�วน เกิดขึ�นก�อนสัถานการณ์์การแพร�ระบุาดของโรคติิดเช่ั�อไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
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กิจกรรมเน่องในวันคล�ายวันพระบรมราชื้สมภพของ พระบาทสมเด็จกิจกรรมเน่องในวันคล�ายวันพระบรมราชื้สมภพของ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชื้นกาธิเบศร มหาภ้มิพลอดุลยเดชื้มหาราชื้ บรมนาถบพิตรพระบรมชื้นกาธิเบศร มหาภ้มิพลอดุลยเดชื้มหาราชื้ บรมนาถบพิตร

วันชื้าติและวันพ่อแห่งชื้าติ 5 ธันวาคม 2563วันชื้าติและวันพ่อแห่งชื้าติ 5 ธันวาคม 2563

โครงการวัด ประชื้ารัฐ สร�างสุข ประจำาปีงบ 2563 ระดับจังหวัดครั�งที� 1โครงการวัด ประชื้ารัฐ สร�างสุข ประจำาปีงบ 2563 ระดับจังหวัดครั�งที� 1

	 คณ์ะผู้้้บริัหารั	หัวหน้าสุ่วนรัาชื้การั	พนักงานเทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก	และปรัะชื้าชื้น	เข้าร่ัวมืพิธีิสุวดเจริัญพรัะพุทธิมืนต์ิและ 
ทำาบุญตัิกบาติรัถวาย่เปน็พรัะรัาชื้กศุล	พร้ัอมืพิธีิวางพานพุ่มื	พธีิิถวาย่บงัคมื	และพิธีิจุดเทีย่นรัำาลึก	เนื�องในวนัคล้าย่วันพรัะรัาชื้สุมืภพ	
พรัะบาทสุมืเด็จพรัะบรัมืชื้นกาธิิเบศรั	มืหาภ้มิืพลอดุลย่เดชื้มืหารัาชื้	บรัมืนาถบพิติรั	วันชื้าติิและวันพ่อแห่งชื้าติิ	ณ์	อาคารัรืั�นอรุัณ์

	 สุำานักงานพรัะพุทธิ

ศาสุนาจังหวัดนรัาธิิวาสุ	

คณ์ะสุงฆ์จังหวัดนรัาธิิวาสุ	

ไ ด้ ติ รั ว จ เ ยี่� ย่ มื แ ล ะ

ปรัะเมืินผู้ลการัดำา เ นิน

งาน	โครังการัวัดปรัะชื้ารััฐ	

สุร้ัางสุุข	ปรัะจำาปีงบ	2563	

รัะดับจังหวัดครัั�งที�	1	เมืื�อวันที�	24	พ.ย่.	63	เวลา	09.30	น.	โดย่มีืนางสุุชื้าดา	พันธ์ินรัา	นาย่กเทศมืนติรีั	พร้ัอมืด้วย่หัวหน้าสุ่วนรัาชื้การั

และเจ้าหน้าที�สุำานักการัศึกษ์า	เข้าร่ัวมืการัดำาเนินการั	ณ์	วัดชื้ลเฉลิมืเขติ

ANNUAL REPORT 2020 Sungaikolok Municipality

45รายงานประจำาป ีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 2563



วันเฉีลิมพระชื้นมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีวันเฉีลิมพระชื้นมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชื้ิราลงกรณ พระวชื้ิรเกล�าเจ�าอย้่หัวศรีสินทรมหาวชื้ิราลงกรณ พระวชื้ิรเกล�าเจ�าอย้่หัว

	 กิจกรัรัมืเนื�องในวันคล้าย่วันพรัะรัาชื้สุมืภพพรัะบาทสุมืเด็จพรัะวชิื้รัเกล้า 

เจ้าอย่้่หัว	28	กรักฎาคมื	ปรัะกอบด้วย่พิธีิทำาบุญตัิกบาติรั	พิธีิลงนามืถวาย่พรัะพรั 

ชัื้ย่มืงคล	 พิธีิถวาย่เครืั�องรัาชื้สัุกการัะ	 พิธีิจุดเทีย่นชัื้ย่ถวาย่พรัะพรัชัื้ย่มืงคล	และ 

กิจกรัรัมืบริัจาคโลหิติ	เทิดไท้องค์รัาชัื้น	เพื�อถวาย่เป็นพรัะรัาชื้กุศล
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วันปิยมหาราชื้วันปิยมหาราชื้

วันเฉีลิมพระชื้นมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ� พระบรมราชื้ินีนาถ วันเฉีลิมพระชื้นมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ� พระบรมราชื้ินีนาถ 

พระบรมราชื้ชื้นนีพันปีหลวงพระบรมราชื้ชื้นนีพันปีหลวง

 นางสัุชัาดา พันธ์นรา นาย่กเทศมืนติรีัเมืืองสุุไหงโก-ลก	พร้ัอมืด้วย่คณ์ะผู้้้บริัการั	 หัวหน้าสุ่วนรัาชื้การัและพนักงานเทศบาลเมืือง 

สุุไหงโก-ลก	เข้าร่ัวมืพิธีิบำาเพ็ญกุศลและพิธีิน้อมืรัำาลึกเนื�องวันคล้าย่วันสุวรัรัคติพรัะบาทสุมืเด็จพรัะจุลจอมืเกล้าเจ้าอย่้่หัว	ในวันศุกร์ัที�	 

23	ตุิลาคมื	2563	 (วันปิย่มืหารัาชื้)	ณ์	บริัเวณ์ลานหน้าพรัะบรัมืรัาชื้านุสุาวรีัย์่	 รััชื้กาลที�	5	สุวนภ้มิืนทร์ั	อ.สุุไหงโก-ลก	จ.นรัาธิิวาสุ	 

โดย่มีืนาย่รุ่ังเรืัอง	 ธิิมืาบุติรั	นาย่อำาเภอสุุไหงโก-ลก	 เป็นปรัะธิานดำาเนินการัในพิธีิ	และมืีตัิวแทนจากหน่วย่งานภาครััฐ	 รััฐวิสุาหกิจ	

เอกชื้น	สุมืาคมื	ชื้มืรัมืและปรัะชื้าชื้นเข้าร่ัวมืพิธีิการัโดย่พร้ัอมืเพรีัย่งกัน	

 นางสุัชัาดา พันธ์นรา นาย่กเทศมืนติรีัเมืืองสุุไหงโก-ลก	และนาย่ณ์รังค์	นิคมืรััติน์	ปลัดเทศบาล	ร่ัวมืพิธีิลงนามืถวาย่พรัะพรัชัื้ย่มืงคล	 

เนื�องในโอกาสุวันเฉลิพรัะชื้นมืพรัรัษ์าสุมืเด็จพรัะนางเจ้าสิุริักิติิ�	พรัะบรัมืรัาชื้ินีนาถ	พรัะบรัมืรัาชื้ชื้นนี	 พันปีหลวง	12	 สิุงหาคมื	2563 

ณ์	ห้องทรัาย่ทอง	หอปรัะชุื้มือำาเภอสุุไหงโก-ลก	จ.นรัาธิิวาสุ	โดย่มีืนาย่รุ่ังเรืัอง	ธิิมืาบุติรั	นาย่อำาเภอสุุไหงโก-ลก	เป็นปรัะธิานในพิธีิ	หลังจากนั�น 

ได้เดินทางไปร่ัวมืกิจกรัรัมืการับริัจาคโลหิติ	 ซึี�งจัดโดย่สุโมืสุรัไลออนส์ุ	สุโมืสุรัไลออนส์ุสุติรีัและเหล่ากาชื้าดจังหวัดนรัาธิิวาสุ		ณ์	อาคารั 

เอนกปรัะสุงค์	โรังเรีัย่นสุุไหงโก-ลก
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วันเฉีลิมพระชื้นมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสุทิดาวันเฉีลิมพระชื้นมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสุทิดา

พัชื้รสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชื้ินี 3 มิถุนายนพัชื้รสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชื้ินี 3 มิถุนายน

งานเมาลิดสัมพันธ์งานเมาลิดสัมพันธ์

 นางสุัชัาดา พันธ์นรา	นาย่กเทศมืนติรีั	และนาย่ณ์รังค์	นิคมืรััติน์	ปลัดเทศบาล	ร่ัวมืพิธีิลงนามืถวาย่พรัะพรัชัื้ย่มืงคล	เนื�องในวันเฉลิมื

พรัะชื้นมืพรัรัษ์าสุมืเดจ็พรัะนางเจ้าสุุทิดาฯ	พรัะบรัมืรัาชื้นีิ	ปรัะจำาปี	2563	โดย่มืนีาย่รุ่ังเรืัอง	ธิิมืาบตุิรั	เป็นปรัะธิานนำาพิธีิการั	พร้ัอมืด้วย่

ตัิวแทนข้ารัาชื้การัจากหน่วย่งานต่ิางๆ	เข้าร่ัวมื	ณ์	ห้องทรัาย่ทอง	หอปรัะชุื้มือำาเภอสุุไหงโก-ลก	ที�ว่าการัอำาเภอสุุไหงโก-ลก	จ.นรัาธิิวาสุ	

หลังจากนั�น	ได้จัดกิจกรัรัมืจิติอาสุาพัฒนาพื�นที�	ณ์	สุวนสุาธิารัณ์ะด่านสุุไหงโก-ลก	อ.สุุไหงโก-ลก	จ.นรัาธิิวาสุ

	 งานปรัะเพณี์เมืาลิดสัุมืพันธ์ิ

ปรัะจำาปี	2563	จัดขั�นเมืื�อวันที�	1	พ.ย่.	 

63	ณ์	สุนามืกีฬามืหารัาชื้	เพื�อเผู้ย่แพร่ั 

เกีย่รัติิคุณ์ท่านศาสุดาผู้้้มีืพรัะคุณ์และ

แสุดงความืกติเวทิติาคุณ์และเพื�อสุอน 

ให้เย่าวชื้นได้ร้้ัจักบุคคลสุำาคัญทาง

ศาสุนา	สุืบสุานปรัะเพณ์ีให้ยั่งคงอย่้่ 

สืุบไป	 กิจกรัรัมืภาย่ในงานมีืดังนี�	 

การัแข่งขันอนาซีีตินักเรีัย่นติาดีกา	 

การัปรัะกวดขบวนพาเหรัดของ 

นักเรีัย่นติาดีกา	การัอ่านอัลกุรัอาน 

รัับเชิื้ญ	 การับรัรัย่าย่ธิรัรัมืรัับเชิื้ญ	 

การัขับร้ัองอนาซีีติรัับเชิื้ญ	และการั 

แข่งขันอนาซีีติรัะดับเย่าวชื้นปรัะเภท 

ชื้าย่และหญิงอายุ่	15	ปีขึ�นไป
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งานประเพณีชื้ักพระงานประเพณีชื้ักพระ

	 งานปรัะเพณี์ชัื้กพรัะ	ปรัะจำาปี		2563 

ในวันที�	3	ตุิลาคมื	2563	ณ์	ลานอเนกปรัะสุงค์	 

สุนามืกีฬามืหารัาชื้จัดขึ�นเพื�อสืุบสุานปรัะเพณี์

ท้องถิ�นของชื้าวใต้ิเนื�องในวันออกพรัรัษ์า	

ซึี�งติรังกับ	วันแรัมื	1	คำ�าเดอืน	11	ภาย่ในงาน 

ปรัะกอบดว้ย่	พิธีิตัิกบาติรัเทโว	กจิกรัรัมืการั 

ลากเรืัอพรัะ	พิธีิสุมืโภชื้เรืัอพรัะ	พิธีิกรัรัมืทาง 

พุทธิศาสุนา	กิจกรัรัมืการัแสุดงบนเวทีและ 

พิธีิมือบรัางวัลการัปรัะกวดเรืัอพรัะ	ปรัะจำาปี	 

2563	 ซึี� ง รัาง วัลชื้นะเ ลิศ 	 ไ ด้แ ก่ 	 วัด 

ชื้ลเฉลิมืเขติ	รัองชื้นะเลิศอันดับ	1	 ได้แก่	 

วัดขวัญปรัะชื้า	และรัองชื้นะเลิศอันดับ	2	 

ได้แก่	 วัดโก-ลกเทพวิมืล	และรัางวัลชื้มืเชื้ย่	

ได้แก่วัดทองดีปรัะชื้ารัามื
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เทศกาลตรุษจีน ประจำาปี 2563 ณ บริเวณศาลเจ�าแม่โต๊ะโมะเทศกาลตรุษจีน ประจำาปี 2563 ณ บริเวณศาลเจ�าแม่โต๊ะโมะ

	 งานปรัะเพณ์ีติรุัษ์จีน	ปรัะจำาปี	2563	ในวันที�	24	มืกรัาคมื	2564	ณ์	ศาลเจ้าแม่ืโต๊ิะโมืะ	 จัดขึ�นเพื�อสุ่งเสุริัมืขนบธิรัรัมืเนีย่มื

ปรัะเพณี์และสืุบสุานมืรัดกทางวัฒนธิรัรัมืของชื้าวจีนในเมืืองสุุไหงโก-ลก	 เพื�อขอพรัเทพเจ้าที�ปรัะชื้าชื้นเลื�อมืใสุศรััทธิาเนื�องใน 

วันขึ�นปีใหม่ืของชื้าวจีน
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งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำาปี 2563งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำาปี 2563

 นางสัุชัาดา พันธ์นรา	นาย่กเทศมืนติรัีเมืืองสุุไหงโก-ลก	 เป็นปรัะธิานกล่าวเปิดงาน

ปรัะเพณี์วันลอย่กรัะทง	ปรัะจำาปี	2563	ในวันที�	31	ตุิลาคมื	2563	ณ์	สุวนสิุริันธิรั	จัดขึ�นเพื�อ

สืุบสุานปรัะเพณ์กีารัลอย่กรัะทงและเพื�อเป็นการัสุะเดาะเครัาะหแ์ละขอขมืาติอ่พรัะแมืค่งคา

เพรัาะได้อาศัย่นำ�าในการัอุปโภคและบริัโภคและเพื�อลอย่ทุกข์โศกโรัคภัย่และสิุ�งไม่ืดีคล้าย่กับ

พิธีิลอย่บาปของพรัาหมืณ์์	โดย่มีืกิจกรัรัมืปรัะกวดกรัะทง	กิจกรัรัมืจากนักเรีัย่นในสัุงกัดเทศ

บาลฯ	และโรังเรีัย่นจากอำาเภอข้างเคีย่ง	และการัปรัะกวดนางนพมืาศ
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การละหมาดอีดิ�ลฟุิตตรี ประจำาปี 2563การละหมาดอีดิ�ลฟุิตตรี ประจำาปี 2563

	 วันที�	 24	พฤษ์ภาคมื	2563	

เวลา	 07.00	 น.	 นางสุัชัาดา   

พันธ์นรา	นาย่กเทศมืนติรีั	พร้ัอมื

หัวหน้าสุ่วนรัาชื้การัเทศบาล

เมืืองสุุไหงโก-ลก	 ให้การัต้ิอนรัับ 

นาย่ไพโรัจน์	 จริัติงามื	 รัองผู้้้ว่า

รัาชื้การัจังหวัดนรัาธิิวาสุ	ในโอกาสุ

ที�เดินทางมืาเป็นปรัะธิานเปิดพิธีิ	 

การัละหมืาดอีดิ�ลฟิติติรีั	ปรัะจำาปี	 

2563	ณ์	สุนามืกฬีามืหารัาชื้	โดย่มีื

นาย่อำาเภอสุุไงโก-ลก	ปลัดอำาเภอฯ	 

ผู้้้นำาศาสุนา	และพี�น้องปรัะชื้าชื้น

ชื้าวไทย่มืุสุลิมืเดินทางมืาเข้าร่ัวมื

พิธีิ	 และได้ปฏิิบัติิติามืมืาติรัการั

ป้องกันการัแพร่ัรัะบาดของโรัค-

COVID-19	วา่ด้วย่การัผู้อ่นปรันให้	 

ปฏิิบัติิศาสุนกิจละหมืาดอีฎิ�ลฟิติร์ั 

ติามืปรัะกาศของจุฬารัาชื้มืนติรีั
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รวมภาพบรรยากาศการจัดงานตลาดรอมฎอน ประจำาปี 2563รวมภาพบรรยากาศการจัดงานตลาดรอมฎอน ประจำาปี 2563

ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬามหาราชื้ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬามหาราชื้
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ประมวลภาพเหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วมประมวลภาพเหตุุการณ์์น้ำำ�าท่่วม

น้ำายกเท่ศมน้ำตุรีพร้อมเจ้้าหน้ำ้าท่ี�ฯ แจ้กจ้่ายยา น้ำำ�าดื่่มน้ำายกเท่ศมน้ำตุรีพร้อมเจ้้าหน้ำ้าท่ี�ฯ แจ้กจ้่ายยา น้ำำ�าดื่่ม

และสำำารวจ้ผู้้้ประสำบภัยน้ำำ�าท่่วมใน้ำเขตุเท่ศบาลฯและสำำารวจ้ผู้้้ประสำบภัยน้ำำ�าท่่วมใน้ำเขตุเท่ศบาลฯ

ประชาสำัมพัน้ำธ์์ประชาสำัมพัน้ำธ์์

ให้ประชาชน้ำให้ประชาชน้ำ

อพยพเข้าศ้น้ำย์อพยพเข้าศ้น้ำย์

ภาพรวมบรรยากาศภายใน้ำศ้น้ำย์อพยพท่ั�ง 2 แห่ง คืือ โรงเรียน้ำเท่ศบาล 4 บ้าน้ำท่รายท่อง และ อาคืารร่น้ำอรุณ์ภาพรวมบรรยากาศภายใน้ำศ้น้ำย์อพยพท่ั�ง 2 แห่ง คืือ โรงเรียน้ำเท่ศบาล 4 บ้าน้ำท่รายท่อง และ อาคืารร่น้ำอรุณ์

	 สถานการณ์์นำ�าท่่วมในเขตเท่ศบาลสุไหงโก-ลก	 

แบ่งออกเป็็น	2	ช่่วง	ได้้แก่	ช่่วงเดื้อนพฤศจิิกายน	2563	 

และ	เดื้อนมกราคม	2564	โด้ยคณ์ะผู้้้บริหาร	หัวหน้า 

ส่วนราช่การและเจ้ิาหน้าท่่�ผู้้้เก่�ยวข้องของเท่ศบาลฯ	 

ได้้เตร่ยมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์์นำ�าท่่วม	 

ด้้วยการจัิด้เตร่ยมศ้นย์อพยพทั่�งท่่�โรงเร่ยนเท่ศบาล	4 

บ้านท่รายท่อง	และศ้นย์อพยพอาคารรื�นอรุณ์	 ทั่�งน่�	 

เท่ศบาลฯได้้รับความร่วมมือจิากอาสาสมัครจิิตอาสา 

ท่หาร	ตำารวจิ	และหน่วยงานภาคส่วนอื�นๆ	 ในการ 

ให้ความช่่วยเหลือผู้้้ป็ระสบภัยนำ�าท่่วมอ่กด้้วย
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	 เทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก	 เปิดศ้นย์่กักตัิวสุำาหรัับปรัะชื้าชื้นที�เดินทางมืาจากพื�นที�ควบคุมืสุ้งสุุดและเข้มืงวด	โดย่เริั�มืต้ินจากการั 

เปิดศ้นย์่	LQ	ที�อาคารั	OTOP	และมีืการับ้รัณ์าการัทำางานร่ัวมืกันกับโรังพย่าบาลสุุไหงโก-ลกและสุาธิารัณ์สุุขอำาเภอสุุไหงโก-ลก	โดย่ 

ได้รัับความืช่ื้วย่เหลือในการัติรัวจสุารัคัดหลั�ง	 (swab)	 เพื�อหาเชืื้�อโควิด-19	แก่ผู้้้กักตัิว	 ต่ิอมืาได้ย้่าย่ศ้นย์่ไปที�โรังแรัมืแกรันด์	การ์ัเด้น	 

เพื�ออำานวย่ความืสุะดวกให้กับผู้้้กักตัิวที�มีืปริัมืาณ์เพิ�มืมืากขึ�น

 นางสุัชัาดา พันธ์นรา 

นาย่เทศมืนติรีั	พร้ัอมืคณ์ะ

ผู้้้บริัหารัและเจ้าหน้าที�กอง

สุวัสุดิการัสัุงคมื	มือบถุงยั่งชีื้พ

ให้แก่ผู้้้ที�กักตัิวที�บ้าน	(Home	

Quarantine)	เนื�องจากใกล้ชิื้ด

	 นาย่กเทศมืนติรีัเมืืองสุุไหงโก-ลก	พร้ัอมืคณ์ะผู้้้บริัหารั	สุมืาชิื้กสุภาเทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก	ร่ัวมืมือบเงินสุมืทบทุนการัทำาอาหารั

กล่องแจกจ่าย่ให้แก่ชุื้มืชื้นในเขติเทศบาลฯ	ติามืโครังการั	“เปิดครััวที�บ้านพักนาย่อำาเภอ”	โดย่แจกจ่าย่ให้ปรัะชื้าชื้นที�ได้รัับผู้ลกรัะทบจาก

สุถานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดของโรัคโควิด-19	ในพื�นที�เป้าหมืาย่	เพื�อเป็นการัสุร้ัางขวัญกำาลังใจ	และสุ่งเสุริัมืให้ปรัะชื้าชื้นอย่้่บ้าน

ศ้นย์กักตัว (Local Quarantine) ศ้นย์กักตัว (Local Quarantine) 

กับผู้้้มีืความืเสีุ�ย่งสุ้ง	ติามืมืาติรัการัป้องกันการัแพร่ัรัะบาดของโรัคติิดเชืื้�อ

ไวรััสุโควิด-19		
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 พนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ รับมือการขาดแคลนหน�ากาก

อนามัย ด�วยการตัดเย็บหน�ากากผู้�าและทำา face shiled แจกจ่ายให�ประชื้าชื้นทั�ง 29 ชืุ้มชื้น มัสยิด บาลเซีาะห์และวัดในเขต

เทศบาลฯ

มอบหน�ากากอนามัยให�ตัวแทนมัสยิดและบาลาเซีาะห์ในเขตเทศบาลฯมอบหน�ากากอนามัยให�ตัวแทนมัสยิดและบาลาเซีาะห์ในเขตเทศบาลฯ ถวายหน�ากากอนามัยแก่พระภิกษุสงฆ่์ถวายหน�ากากอนามัยแก่พระภิกษุสงฆ่์
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ต้�เติมสุข เติมรักจากใจเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกต้�เติมสุข เติมรักจากใจเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

	 เทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก	ได้จัดตัิ�งต้้ิเติิมืสุุข	 

เพื�อช่ื้วย่เหลือปรัะชื้าชื้นผู้้้ได้รัับผู้ลกรัะทบจาก 

การัแพร่ัรัะบาดของโรัคติิดเชืื้�อไวรััสุโคโรันา	2019	

(COVID-19)	 โดย่ได้รัับความือนุเครัาะห์จาก 

เจ้าหน้าที�ในเทศบาลฯและชื้าวเมืืองสุุไหงโก-ลก 

ร่ัวมืกันบริัจาคเครืั�องบริัโภค	 เพื�อบริัจาคแก่ 

ปรัะชื้าชื้นผู้้้ได้รัับผู้ลกรัะทบเป็นจำานวนมืาก

ผู้้�ปันสุขผู้้�ปันสุข
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 นางสุัชัาดา พันธ์นรา	นาย่กเทศมืนติรีั	

พร้ัอมืด้วย่คณ์ะผู้้้บริัหารั	หัวหน้าสุ่วนรัาชื้การั	

และเจ้าหน้าที�ของเทศบาลเมืืองสุุไหงโก-ลก 

อำานวย่ความืสุะดวกให้กับโรังพย่าบาล 

สุุไหงโก-ลก	ในการัเปิดโรังพย่าบาลสุนามื	ณ์	

สุนามืกีฬาสัุนติิภาพ	(บาบ้)
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รายรับ ประมาณการ รับจริง
หมวดภาษีอากร 16,750,000.00 1,585,087.93
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 4,858,000.00 3,936,848.29
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 9,200,000.00 8,865,620.63
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพานิชย 5,000,000.00 6,901,873.20
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 715,000.00 584,386.23
หมวดรายไดจากทุน 500,000.00 574,731.00
หมวดภาษีจัดสรร 147,280,000.00 144,318,597.71
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 257,450,000.00 234,026,103.00

รายรับตามเทศบัญญัติ 441,753,000.00 400,793,247.99
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ -                      25,753,803.20

รวมรายรับทัง้สิ้น 441,753,000.00 426,547,051.19

รายจายจริง ประมาณการ จายจริง
งบกลาง 69,000,300.00 60,659,295.60
เงินเดือนฝายการเมือง 5,670,900.00 5,398,560.00
เงินเดือนฝายประจํา 191,391,480.00 159,705,495.30
คาตอบแทน 19,030,100.00 15,725,688.00
คาใชสอย 91,709,660.00 72,631,994.37
คาวัสดุ 24,634,370.00 19,331,042.81
คาสาธารณูปโภค 9,025,000.00 6,909,590.10
คาครุภัณฑ 17,909,800.00 15,733,800.00
ทีดิ่นและส่ิงกอสราง 5,134,542.81 3,742,000.00
รายจายอื่น - -
เงินอุดหนุน 8,242,457.19 8,046,457.19

รายจายตามเทศบัญญัติ 441,748,610.00 367,883,923.37
รายจายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจ -                      25,753,803.20

รวมรายจายทัง้สิ้น 441,748,610.00 393,637,726.57
รายรับสูงกวารายจาย 32,909,324.62

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
งบรายรับจริง - รายจายจริง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

งบรับจริง - รายจายจริง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



SUNGAIKOLOK MUNICIPALITY

แตงแตมคณุภาพชวีติ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

จดัทําโดย งานประชาสมัพันธ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

เทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก โทรศัพท (073) 611006

www.kolokcity.go.th

เทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก

งานประชาสมัพันธ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สายดวนเทศบาล

เติมความสขุใหเตม็เมอืง


