


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ        
พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำา 
เดือน 5 ปีมะแม สัปตศก) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต          
เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ        
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เป็นผู้ถวาย
พระประสตูกิาล และไดร้บัการถวายพระนามจากสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ 
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพ
รัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พร้อมทั้งประทานคำาแปลว่า นางแก้ว            
อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ และมีพระนามที่ข้าราชบริพาร เรียกทั่วไป
ว่า ทูลกระหม่อมน้อย พระนาม “สิรินธร” นั้น นำามาจากสร้อยพระนาม

ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี    
ราชสิรินธร ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา (ป้า) ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำาหรับสร้อยพระนาม “กิติวัฒนาดุล
โสภาคย์” ประกอบขึ้นจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราช
บุพการี 3 พระองค์ ได้แก่ “กิติ” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” สมเด็จพระราชชนนี (แม่) ส่วน 
“วัฒนา” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา 
พระบรมราชเทวี) สมเด็จพระปัยยิกา (ย่าทวด) และ “อดุล” มาจากพระ
นามาภิไธยของ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก” สมเด็จพระอัยกา (ปู่)
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สวัสดีครับพี่น้องชาวท้องถิ่นที่เคารพทุกท่าน
เทศบาลเมืองสะเดา เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ต้ังอยู่แนวชายแดนไทย-

มาเลเซีย สะเดาเป็นเมืองเก่าแก่ คู่ชาติไทยมาแต่อดีต ประชาชนมีความ       
หลากหลาย ในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรม แต่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความ
เอือ้เฟือ้ เผือ่แผ ่รว่มแรงรว่มใจกนัพฒันาบ้านเมอืง จนสามารถยกฐานะเป็นเทศบาล 
ตำ าบลสะเดา เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2482 และเปลีย่นแปลงฐานะเปน็เทศบาลเมอืง
สะเดา เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ ์2547 มเีนือ้ทีก่ารบรหิารจดัการ 47 ตารางกโิลเมตร

ประวตัเิทศบาลเมอืงสะเดาพอเป็นสงัเขป ดังกลา่ว ทำ าใหผู้อ้า่นทัง้ทีเ่ปน็
ชาวสะเดาและชาวท้องถิ่นอื่น ๆ อาจมีความคิดจินตนาการว่า สะเดาในอดีต    
มสีภาพแวดลอ้ม สภาพเศรษฐกจิ สภาพสงัคม และมกีารปกครองอย่างไร สะเดา
มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย แต่ทำ าไมคนไทยพูดภาษามลายูไม่ได้            
ไม่เหมือนกับคนไทยแถบชายแดนลาว เขมร หรือพม่า ที่สามารถพูดภาษาลาว 
เขมรได้  

จากประวัติเมืองสะเดาดังกล่าว ทำ าให้มีพี่น้องชาวสะเดาเกิดแนวคิดจะ
ดำ าเนนิการจดังานยอ้นอดตี 100 ป ีเมอืงสะเดาขึน้ เพ่ือร้ือฟ้ืนภาพแห่งความหลงั
ใหเ้ยาวชน รุน่ลกูหลานและบคุคลทัว่ไปไดท้ราบ ไดรู้ว้า่สะเดาในอดตีเปน็อยา่งไร 
บรรพชนคนสะเดาทำ าอะไรไว้ให้ลูกหลาน จนสะเดาได้มีความเจริญพัฒนามา

เป็นลำ าดับ จากบ้านไม้ เป็นบ้านคอนกรีต เป็นต้น และ
พวกเราจะทำ าอย่างไรให้สะเดาเป็นเมืองชายแดนที่โดด
เด่น จูงใจให้คนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้
มาเยือน สรรค์สร้างความเข้มแข็งให้กับคนสะเดา รองรับ
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยขอให้ชาวสะเดาทุกหมู่
เหลา่ มจีติสำ านกึวา่เราเปน็ตวัแทนของคนไทยทัง้ประเทศ 
จะยึดมั่นระลึกเสมอว่า เราจะจงรักภักด ีต่อชาติ ศาสนา
และองค์พระมหากษัตริย์ ทำ าดีให้บ้านเกิดตลอดไป

บทบรรณ�ธิก �ร
EDITOR



เทศบาลเมอืงสะเดา ไดจ้ดัตัง้เปน็เทศบาลตำ าบลสะเดา เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 

2482 ซึ่งมีอายุครบ 75 ปี ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการรำ าลึกและดำ ารงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของชาวสะเดา เทศบาลเมืองสะเดาจะได้จัดงานเทศกาลเหลียวหลังแลหน้าเมืองสะเดา 

(ตอน 75 ปี เทศบาลสะเดา) วันที่ 21-28 สิงหาคม 2557 โดยกำ าหนดเปิดงานในวันที่ 23 

สิงหาคม 2557 หน้าสำ านักงานเทศบาลเมืองสะเดา ในงานประกอบด้วย การประกวดร้องเพลง

การประกวดภาพถา่ยในอดีต การแสดงละครยอ้นอดีตของแต่ละชมุชน ประเพณี

การขอแต่งงาน ขบวนขันหมาก การทำ าขนมโบราณ การละเล่น การแสดง       

ต่าง ๆ และการรำ าลึกค่ายมวยในอำ าเภอสะเดา เป็นต้น

ท่านผู้มีเกียรติท่านใดมีข้อมูลหรือมีภาพถ่ายในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำ ารงชีวิต วิถีชีวิตชุมชนเดิม ๆ และอยากจะบอกความเป็นมาของเมืองสะเดา 

เพื่อประกอบการจัดงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ สำ านักปลัดเทศบาล           

หรือจะติดต่อ คุณสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา โดยตรงก็ได้ ทาง

หมายเลขโทรศัพท์ 074-411400 หรือ 074-411470

ชาวสะเดาร่วมเล่าอดีตเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ พร้อมสืบสาน

ตำ านาน และวัฒนธรรมสืบไป

นายสุเมธ  ศศิธร
นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา

วารสารบ้านสะเดา  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 เมษายน-มิถุนายน 2557 www.sadaocity.go.th
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นายกบอกกล่าว



จากโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา, 
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำานักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดสงขลา, กรมทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา, องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา, อำาเภอสะเดา, สวนสัตว์จังหวัดสงขลา        
รวมถึงภาคประชาชน พุทธบริษัทและพุทธศาสนิกชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 เป็นต้นไป ภายใต้ชือ่โครงการ พทุธอทุยานเขาเลส่ะเดา 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ         
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ความคืบหน้า
“โครงการพทุธอทุยาน

เขาเล่สะเดา”

ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 เมษายน-มิถุนายน 2557  l  วารสารบ้านสะเดาwww.sadaocity.go.th
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ภาพจÓลองโครงการ

เทศบาลเมอืงสะเดา  ไดด้ำาเนนิการกอ่สรา้ง  งานหลอ่ฐานราก  
หลอ่ตอมอ่ งานทรายถม คอคานดนิ พืน้และเสาชัน้ 1 งานคอคานพืน้ 
เสาชั้น 2 ซึ่งดำาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว และในขณะนี้
การดำาเนินการก่อสร้าง อยู่ในช่วงการเทคานชั้น 3

เทศบาลเมืองสะเดาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาค
ทรัพย์ เพื่อโครงการพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา

บริจาคได้ที่ บญัชอีอมทรพัย ์ ธนาคารกรงุไทย  สาขาสะเดา 
 ชื่อบัญชีโครงการพุทธอุทยาน เขาเล่สะเดา 
 เลขที่ 369-0-45540-5

ความคืบหน้า
“โครงการพทุธอทุยาน

เขาเล่สะเดา”

วารสารบ้านสะเดา  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 เมษายน-มิถุนายน 2557 www.sadaocity.go.th
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โครงการอบรม
ศึกษาดูงาน

ของคณะกรรมการ 
กลุ่มแม่บ้าน และแกนนÓ 
ชุมชนและเวทีประชาคม

สัญจร

ชมุชน นับเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความสำาคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจำาเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลซึ่งมีส่วนร่วมในชุมชนจะต้อง
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์และมุมมอง ในการพัฒนาชุมชน       
ของตน โดยการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาดูงานต่างจังหวัด
ด้านการจัดการและพัฒนาชุมชนแนวทางในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้
เทศบาลเมืองสะเดา ไดจ้ดัทำาโครงการอบรมศกึษาดงูานของคณะกรรมการ 
กลุ่มแม่บ้าน และแกนนำาชุมชนและเวทีประชาคมสัญจร ในวันที่ 12-17 
มนีาคม 2557 ณ จงัหวดั ประจวบครีขีนัธ ์ราชบรุ ีกรงุเทพมหานคร อยธุยา 
ฉะเชิงเทรา

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำาประชาคม โดยการนำาเสนอโครงการ  
ปัญหา  ความต้องการที่มาจากประชาชนในชุมชนต่อเทศบาล โดยการทำา
ประชาคมสญัจรในคร้ังนี ้มคีณะผูบ้ริหารและสมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล โดยการนำาของ นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา         
ร่วมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม         
ในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 เมษายน-มิถุนายน 2557  l  วารสารบ้านสะเดาwww.sadaocity.go.th
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การแข่งขัน
บาสเกตบอล

เยาวชน
และประชาชน 
ปี 2557

เทศบาลเมอืงสะเดา ร่วมกบัชมรมบาสเกตบอล
อำาเภอสะเดา สมาคมบาสเกตบอลปาดงัเบซาร์ จดัการแขง่ขนับาสเกตบอล
เยาวชนและประชาชน เมื่อวันที่ 18-27 เมษายน2557 ที่ผ่านมานับว่า
เป็นการแข่งขันบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีทีมเข้าร่วมการ
แข่งขัน 70 ทีม ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

1.  รุ่นอายุ 14 ปี หญิง ชนะเลิศ  คือ ทีมเทศบาลเมืองนราธิวาส                                                                                                                 
2. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ชนะเลิศ คือ ทีมเบตงวีรราษฎร์ประสาน
3. รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ชนะเลิศ คือ ทีมชมรมบาสนราธิวาส                                                                                                                   
4. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ชนะเลิศ คือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย                                                                            
5. รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ชนะเลิศ คือ ทีมเทศบาลเมืองนราธิวาส                                                                 
6.รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ชนะเลิศ คือ ทีมเดชะปัตตยานุกูล                                                                                                           
6.รุ่นประชาชนชายท้องถ่ิน ชนะเลิศ คือ ทีมบาสหาดใหญ่                                                                                                  
7.รุ่นประชาชนชายทั่วไป ชนะเลิศ คือ ทีมดีวาส

B A S K E T B A L L G A M E
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ภาพข่าวกิจกรรม
ACTIVITIES



 

โครงการ
เทศบาล
พบประชาชน

เทศบาลเมืองสะเดา จัดทำาโครงการเทศบาลเมืองสะเดา
พบประชาชนประจำาปี 2557 เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์สมัครสมานสามัคคีและความ
เข้าใจที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนรวมท้ังการระดมความคิดเห็นของ
ประชาชน เพื่อนำามาเป็นนโยบายในการพัฒนาเทศบาล โดยจัดกิจกรรม
ทั้งหมดจำานวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือน เมษายน-กันยายน 2557

1. 29 เมษายน 2557 บา้นทุง่, บา้นไพร, สะพานมา้ ณ ซอยแสงอาทติย์
2. 20 พฤษภาคม 2557 ท่าพรุ 1,  ท่าพรุ 2, รุ่งทรัพย์, กาญจน์ประชา

รุ่งโรจน์ ณ  ลานอเนกประสงค์ศาลากลางน้ำา
3. 17 มถินุายน 2557  ภธูรอทุศิ, นายเปลีย่นสามคัค,ี บา้นสันติ, ไทรงาม

สัมพันธ์  ณ  ศาลเจ้าแป๊ะกง
4. 15 กรกฎาคม 2557 ชาวหอนาฬกิา, ตลาดสด, ประชารว่มใจ ณ ศาลา

ไท่หัว
5. 5 สิงหาคม 2557 บ้านทุ่งปราบ, เขาเล่ 

ณ วัดทุ่งปราบ
6. 2 กันยายน 2557 บ้านทับโกบ,หมู่บ้าน

ตัวอย่าง ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านตัวอย่าง

กิจกรรมภายในงานให้บริการ

- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
- ตัดผม ชาย-หญิง
- จับฉลากมอบรางวัล
- รับชำาระภาษี  
- ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ
- การแสดงบนเวที
- งานช่าง ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 
- นวดฝ่าเท้า
- พบปะคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
- รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายโดยสำานักงาน
 อัยการ จังหวัดนาทวี
- กิจกรรมระบายสีตุ๊กตา
- ให้บริการปรึกษาด้านการเงินโดยธนาคาร
 ออมสินและธนาคารกรุงไทย

ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 เมษายน-มิถุนายน 2557  l  วารสารบ้านสะเดาwww.sadaocity.go.th
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ภาพข่าวกิจกรรม
ACTIVITIES



ภาพข่าวกิจกรรม
ACTIVITIES

เทศบาลเมืองสะเดา จัดงานประเพณีสงกรานต์  

ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสะเดา เมื่อวันที่  11  เมษายน  2557 ที่ผ่านมา โดย

จัดข้ึนเป็นประจำาทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยและร่วมสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ในงานมีการจัดขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์  

ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่กลองยาวจากชุมชนและชมรมต่าง ๆ  

นอกจากนี้มีการทำาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีสรงน้ำา           

พระพุทธสิหิงค์ และพิธีรดน้ำาขอพรจากผู้สูงอายุซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชน      

ตา่ง ๆ  ในภาคบา่ยมกีารแสดงมโนราห ์บรรยากาศภายในงานเตม็ไปดว้ยความ

สนุกสนานต้อนรับวันปีใหม่ไทย

งานประเพณี
สงกรานต์

ณ ตลาดสด
เทศบาลเมือง

สะเดา 

S O N G K R A N  F E S T I V A L
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ภาพข่าวกิจกรรม
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งานวัน
วิสาขบูชา

วันที่ ๑๒ - ๑๓  
พฤษภาคม ๒๕๕๗

ณ พุทธอุทยานเขาเล่
สะเดา

เทศบาลเมืองสะเดา ร่วมกับพุทธ

บริษัททั้งภาครัฐและเอกชน กำาหนดจัดงานวิสาขบูชา เพื่อ

สืบทอดพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระบรมศาสดา         

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นบรมครู ผู้ยิ่งใหญ่         

ส่ังสอนชาวโลกด้วยพระธรรมคำาสั่งสอนที่พระองค์ทรงค้นพบ  

ตั้งแต่แรก จวบจนปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงมีพุทธประวัติ

ที่งดงาม หมดจด ชัดเจนตั้งแต่ประสูติ คือ เกิด ได้ตรัสรู้อนุต 

ตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ สำาเร็จ และปรินิพพาน คือ ดับ และ

ทรงเปน็บคุคลท่ีอัศจรรย ์คอื ทรงประสตู ิตรสัรู ้และปรินพิพาน

ในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำา  เดือน ๖  อันเป็นอภิลัก

ขติกาลสำาคญัในพระพทุธศาสนา โดยกำาหนดจดังานในระหวา่ง

วันที่  12-13  พฤษภาคม 2557  ที่ผ่านมา  ณ  พุทธอุทยาน

เขาเล่สะเดา โดยมีการจัดกิจกรรม                                                                                                                                        

1. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 

2. พิธีเททองหล่อหัวใจพระพุทธเจ้า

3. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

4. พิธีกวนข้าวมธุปายาส   

5. เทศน์มหาชาติ 

6. พิธีเวียนเทียน

V i s a k h a  P u j a  D a y
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ภาพข่าวกิจกรรม
ACTIVITIES



โครงการหนึ่งสัปดาห์

สร้างกุลสตรี

งานเมาลิดกลาง 
ประจÓปี 2557

วันที่ 22-28 
มีนาคม 2557 
ณ วัดปัจจัน

ตาราม

ณ ลาน
อเนกประสงค์
ชุมชนท่าพรุ 2

เทศบาลเมืองสะเดา ร่วมกับวัดปัจจัน        
ตาราม  จดัทำาโครงการหนึง่สปัดาหส์รา้งกลุสตรเีปน็หลกัสตูรทีเ่นน้การ
สร้างคุณลักษณะนิสัยให้แก่เยาวชน (เน้นเฉพาะเด็กผู้หญิง) ให้เป็น          
ผู้เลื่อมใสศรัทธาในแนวทางของพระพุทธศาสนา ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้
ทักษะการปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัย ได้เรียนรู้คุณค่าของ
พระพุทธศาสนาตามหลักวิถีพุทธ ตลอดจนวัฒนธรรมและหน้าที่ของ

เทศบาลเมืองสะเดา ร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดยามี
อลัอสิลามคณะกรรมการชมุชนทา่พร ุ2 หนว่ยสอบครุสุมัพนัธห์นว่ยสอบที ่65 จดังาน
เมาลดิกลาง ประจำาป ี2557  เมือ่วนัที ่31 มนีาคม -1 เมษายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค์
ชุมชนท่าพรุ2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ชีวประวัติอันดีงามของท่าน

ชาวพุทธที่ดี และยังได้เรียนรู้ประสบการณ์อื่น ๆ  ที่สามารถนำามาใช้
ในชีวิตประจำาวันได้ ในระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2557 ณ วัด
ปัจจันตาราม นอกจากจะมีการอบรมในสถานที่แล้ว กลุ่มน้อง ๆ 
เยาวชนยงัได้มโีอกาสไปทศันศกึษาสถานทีส่ำาคญัในจังหวดัสงขลา
อีกด้วย

ศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
แขง่ขนั อาซาน,การประกวดอลั-กรุอา่น,การประกวด
ทอ่งจำาอลั-กรุอา่น,การขบัรอ้งอนันาซดีภาษามาลายู
หรืออาหรับ,การแข่งขันตอบปัญหาศาสนา

วารสารบ้านสะเดา  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 เมษายน-มิถุนายน 2557 www.sadaocity.go.th
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การแข่งขันฟุตบอล
สงกรานต์คัพ 

2557

การแข่งขัน
เซปักตระกร้อ

ณ สนาม
กีฬากลาง

เทศบาลเมือง
สะเดา 

เชื่อมความสัมพันธ์
กลุ่มประเทศ

อาเซียน

F o o t b a l l
S o n g k r a n  C u p

เทศบาลเมืองสะเดา
จัดการแข่งขันฟุตบอลสงกรานต์คัพ 2557  
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม – 10 เมษายน 2557        
ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมือง
สะเดา แชมป์ประจำาปีนี้ คือ ทีมเพิ่มศักดิ์       
การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้       
ทกุคนหันมาสนใจกีฬา เพือ่เปน็ภมูคิุม้กนัจาก
ภัยยาเสพติด

เทศบาลเมืองสะเดา
ร่วมกับชมรมเซปักตระกร้ออำาเภอสะเดา  
จดัการแขง่ขนัเซปกัตระกรอ้เชือ่มความสมัพนัธ์
กลุ่มประเทศอาเซียน วันที่ 10-11 พฤษภาคม 
2557 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองสะเดา 
การแข่งขันในครั้งนี้ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 
บาท บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความ
สนกุสนาน ผลการแขง่ขนั  เซปกัตระกรอ้ (ถว้ย 
ก) ชนะเลศิ ทมีศลุภากร ภาค 4 B เซปกัตระกร้อ 
(ถ้วย ข) ชนะเลิศ ทีมน้องจีน่า
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วันเทศบาลประจำ ปี
2 5 5 7

การเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง
และปฏิบัติงานให้บริการประชาชนต่อไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

MUNICIPALITY DAY
เทศบาลเมืองสะเดา จดักจิกรรม
วันเทศบาลเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผ่ามา โดยมี
การจัดทำาบุญเลี้ยงพระและสวดขอพรจากอัลเลาะห์ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำาลังใจให้กับพนักงาน
เทศบาล รวมถึงการจัดกิจกรรม 5ส. ภายในองค์กร เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
องค์กรให้เข้มแข็งและปฏิบัติงานให้บริการประชาชน         
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วารสารบ้านสะเดา  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 เมษายน-มิถุนายน 2557 www.sadaocity.go.th

14

ภาพข่าวกิจกรรม
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โครงการเยาวชนต้นแบบ
“สร้างผู้นำ�เยาวชนที่มีศักยภาพมี�จิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน/สังคม”

YOUNG MASTER

กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองสะเดา 
จัดทำาโครงการเยาวชนต้นแบบ เพื่อ
เป็นการสร้ า งผู้ นำ า เยาวชนที่ มี
ศกัยภาพและมคีวามสามารถพืน้ฐาน
ในการเป็นผู้นำาอยู่แล้ว ให้เป็นคน
ต้นแบบ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ
ชุมชน/สังคม โดยใช้การฝึกพัฒนา
ทักษะที่สำาคัญในการเป็นผู้นำา และ
เพื่อให้งานพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของเทศบาลเมืองสะเดา มีการ
ประสานส่งต่อทำาให้เกิดการพัฒนา
อยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื ฝกึอบรม ณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในระหว่าง
วันที่  30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 
2557
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การพัฒนาท้องถิ่นจะต้องเป็นอิสระ

ในการดำาเนินการบริหารและการปกครอง

ด้วยความเป็นประชาธิปไตยของชุมชน

และของเทศบาล  

SADAOCITY

นายเฉลิมชัย สังวรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ประวัติการศึกษา      

 มัธยมศึกษา โรงเรียนผดุงสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำางาน

 - ปี 2548-2551 ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภา

  เทศบาล                                                     

 - ปี 2551-2554 ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภา

  เทศบาล                                             

 - ปี 2554-ปัจจุบัน ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภา

  เทศบาล     

ปัจจุบัน

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว

แนวคิดในการทำางาน                                                                                                                              
การพัฒนาท้องถิ่นจะต้องเป็นอิสระในการดำาเนินการบริหารและ 

การปกครองด้วยความเป็นประชาธิปไตยของชุมชนและของเทศบาล,                  
การบริหารและการจัดการด้านสาธารณะจะต้องมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและความเป็นธรรมาภิบาลของเทศบาล 

หลักในการดำาเนินชีวิต                                                                                                                                         

สละเวลาส่วนตนเพื่อทำางานให้กับสังคม

แนวคิดในการพัฒนาสะเดา

การพัฒนาสะเดาจะต้องพัฒนาในส่วนของการปรับโครงสร้างและ
รูปแบบของเทศบาลให้เกิดความสอดคล้องกับขนาดพื้นที่และชุมชน โดย
มุง่เนน้การเพิม่พนูศกัยภาพในการดำาเนนิภารกจิและเกือ้หนนุตอ่การมสีว่น

ร่วมของประชาชนเป็นสำาคัญ

วารสารบ้านสะเดา  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 เมษายน-มิถุนายน 2557 www.sadaocity.go.th
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การตั้งเป้าหมายการทำางาน

เป็นการวางแผนการทำางานไว้ล่างหน้า

ซึ่งจะช่วยให้การทำางานมีทิศทาง 

“เปรียบเสมือนเรือที่มีหางเสือ” 

SADAOCITY

นายวิชัย เธียรพิทยามาศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ประวัติการศึกษา      

มัธยมศึกษา โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์
  อนุสรณ ์                                                                                 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต                                                      
  สาขา วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปริญญาโท ขณะนี้กำาลังศึกษาปริญญาโท 
  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน

 - ปี 2554-ปัจจุบัน ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภา

  เทศบาล     
ปัจจุบัน

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว

แนวคิดในการทำางาน                                                                                                                              
กระผมจะต้ังเป้าหมายในการทำางานทุกครั้ง คือ การตั้งเป้าหมาย

ระยะยาว เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะสั้น สำาหรับการตั้ง        
เป้าหมายเป็นการวางแผนการทำางานไว้ล่างหน้า ซึ่งจะช่วยให้การทำางาน            
มทีศิทาง “เปรยีบเสมอืนเรอืทีม่หีางเสอื” ทำาใหผ้ลของงานทีอ่อกมา คือ
มีความผิดพลาดน้อยและสามารถทำางานได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

หลักในการดำาเนินชีวิต                                                                                                                                         
พึ่งพาตนเอง  มีความกตัญญูกตเวที  มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตน

ตามขนบธรรมเนียมประเพณี

แนวคิดในการพัฒนาสะเดา

วถิชีวีติความเปน็อยูข่องประชาชนในชมุชนในระบอบประชาธปิไตย
โดยการปกครองดูแลตนเองของประชาชนในท้องถิ่นนับว่าเป็นรากฐาน        
ที่สำาคัญอย่างยิ่ง เพราะประชาชนในท้องถิ่นจะได้มีส่วนร่วมในการตัดสิน
ปัญหาและดำาเนินการในการพัฒนาภายในท้องถิ่นของตนเอง

“ประชาชน คือ ผู้ท่ีรู้ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง”

ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 เมษายน-มิถุนายน 2557  l  วารสารบ้านสะเดาwww.sadaocity.go.th
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การดำาเนินการจัดทำาบริการสาธารณะ

ในด้านต่าง ๆ จะต้องสอดคล้อง

และรับผิดชอบต่อชุมชน และประชาชน

ในชุมชน

ประวัติการศึกษา      

 มัธยมศึกษา  การศึกษาตามอัฐยาศัย

ประวัติการทำางาน                                             

 - ปี 2554-ปัจจุบัน ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภา

  เทศบาล     

ปัจจุบัน

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว

แนวคิดในการทำางาน                                                                                                                              
เทศบาลจะต้องมีการขยายบทบาทในการดำาเนิน

ภารกิจหน้าที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ภายใต้การจัดระบบการ
จดัทำาบรกิารสาธารณะทีช่ดัเจน มรีปูแบบและวธิกีารดำาเนนิ
ภารกิจอยา่งมีประสทิธภิาพ และการดำาเนนิการจดัทำาบรกิาร

สาธารณะในด้านต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องและรับผิดชอบต่อชุมชน และ

ประชาชนในชุมชน 

หลักในการดำาเนินชีวิต                                                                                                                                         

ไม่เอาเปรียบผู้ใดในแผ่นดิน

แนวคิดในการพัฒนาสะเดา

การไดเ้ปดิโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มทางการเมอืงได้มากขึน้น้ัน 
ได้ส่งผลทำาให้การมีส่วนร่วมของประชาชน บ่อยครั้งมีลักษณะเป็นการ
ดำาเนินการแต่ในเพียงรูปแบบ เช่น ในการที่เทศบาลจัดทำาประชาคมเพื่อ
จัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้งประชาชนที่มาร่วมก็ได้รับการจัดต้ัง       
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนท้ังภายใต้ช่องทางและ        
รูปแบบที่มีอยู่ และการพัฒนาช่องทางและรูปแบบใหม่ ๆ ให้ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมต่อการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลได้อย่าง        
หลากหลายและลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น เพื่อนำาไปสู่การสร้างความเป็นพลเมือง   
ที่กระตือรือร้นและตระหนักถึงความสำาคัญต่อกิจการส่วนรวมภายใน            

ท้องถิ่นของตนของของประชาชนเป็นสำาคัญ

SADAOCITY

นายบรรยง ชื่นจิตรพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

วารสารบ้านสะเดา  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 เมษายน-มิถุนายน 2557 www.sadaocity.go.th
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ปี พ.ศ. 2526 เทศบาลตำาบลสะเดา (ชื่อขณะนั้น) 
มี นายชื่น สังวรณ์ เป็นนายกเทศมนตรี นายเพียร          
บณุยปราการ และนายมงคล บรูณะนายก เปน็เทศมนตร ี
ไดเ้หน็ชอบใหส้รา้งอาคารสำานกังานขึน้ใหม ่โดยกอ่สรา้ง
ในสถานที่เดิม วงเงิน 6,000,000 บาท พิธีวางศิลาฤกษ์
และพธิเีปดิ มนีายอเนก โรจนไพบลูย ์ผูว้า่ราชการจังหวดั
สงขลา เป็นประธาน อาคารหลังนี้เปิดใช้เม่ือวันท่ี 23 
กมุภาพนัธ ์2528 และใชเ้ป็นอาคารสำานกังานของเทศบาล
มาจนถึงปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 เมษายน-มิถุนายน 2557  l  วารสารบ้านสะเดาwww.sadaocity.go.th
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สำ�นกัง�นเทศบ�ลเมอืงสะเด�

www.sadaocity.go.th  facebook : ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§ÊÐà´Ò

เทศบาลเมืองสะเดา
สถานธนานุบาล

โรงรับ์จÓนÓของรัฐดอก
เบี้ยต›Ó

ทรัพย์จÓนÓปลอดภัย ผลกÓไรพัฒนาท้องถิ่น

เริ่มตั้งแต่บัดนี้
ถึง 15 กันยายน 2557

โทร 074-412611

เงินต้นไม่เกิน 5000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์/เดือน
เงินต้นเกิน 5000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/เดือน

เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.00 น.-16.00 น. หยุดทำาการวันเสาร์วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

รับจำานำาสิ่งของประเภท ทองคำา เพชร พลอย นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
เครื่องมือช่าง ระยะเวลารับจำานำา ครั้งละ 4 เดือน ผ่อนผันให้อีก 30 วัน 

(ลดต้นลดดอก)


