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ติดต่อขอรับวารสาร	“นราทัศน์สาร”
โดยแจ้งชื่อ	ที่อยู่	หมายเลขโทรศัพท์	ได้ตามช่องทาง	ดังนี้ ฟรี Fanpage	:	เทศบาลเมืองนราธิวาส

Email	:	naracity_muni@hotmail.com

โทรศัพท์	:	073-511048,	073-516175

กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ ปีที่ผ่านมาเทศบาล 
เมอืงนราธวิาส ได้ด�าเนนิการและแก้ปัญหาผ่านโครงการต่างๆ 
มากมายตามแผนที่เราได้ด�าเนินการไว้ ปรากฏว่าประสบ 
ผลส�าเรจ็อย่างดเียี่ยม 

ในฐานะนายกฯ ต้องขอขอบคุณไปยังทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรเทศบาล ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และประชาชน ซึ่ง 4 ประสานที่กล่าวมานั้น นบัเป็นพลงัและ 
ฟันเฟืองส�าคญัในการพฒันาเมอืงของเราที่ขาดไม่ได้

บคุลากรเทศบาล ที่ประกอบด้วยฝ่ายบรหิาร สมาชกิ
สภาเทศบาล และบุคลากรในส่วนต่างๆ คือพลังส�าคัญใน
การด�าเนนิโครงการต่างๆ จนประสบผลส�าเรจ็ 

ภาครัฐและภาคเอกชน ก็นับเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมืองไม่น้อยเช่นกัน แม้ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนก็ตามท ี 
ขณะที่ภาคประชาชนในพื้นที่ก็มีความส�าคัญเช่นกัน จะเห็นได้ว่า
โครงการต่างๆ จะประสบความส�าเร็จหรือไม่นั้น ภาคประชาชนมี
ส่วนส�าคญัมากที่สดุ และขาดไม่ได้ เพราะโครงการต่างๆ ที่เทศบาล
ด�าเนนิการมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชน และเพื่อพี่น้อง
ประชาชนทั้งสิ้น 

หลงัจากนี้ต่อไป เทศบาลเมอืงนราธวิาส หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า 
4 ประสานนี้ จะยังคงร่วมพัฒนาเมืองนราธิวาส ถิ่นอันเป็นที่รักยิ่ง
ของเราต่อไป... 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส

	 ในฐานะนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส	ขอร่วมส่งสุข
และสวัสดีปีใหม่	 ปี	 2561	 
แด่พี่น้องชาวเมืองนราธิวาส 
ทุกท่านนะครับ	
	 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน
นับถือ	อ�านวยพรให้พี่น้อง
ประชาชนมีความสุขตลอดไป	
คิดและหวังสิ่งใด	ขอให้ประสบ
ผลส�าเรจ็ในทกุประการด้วยเถดิ

คุยกับนายกฯ ธนำวิทย์
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งานพฒันาเมอืง ตั้งแต่การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันา
คณุภาพชวีติและสงัคม ด้านเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านการเมือง
การบรหิาร ที่ต่อยอดไปสู่การด�าเนนิโครงการต่างๆ มากมาย 

ที่ผ่านมาหากดูจากโครงการต่างๆ ที่เทศบาลด�าเนินงานไป 
เราด�าเนินการเสร็จสิ้นไปเกือบทุกโครงการ หลายโครงการประสบ

พี่น้องชาวเมืองนราธิวาสที่รักทุกท่าน
การด�าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมาส�าหรับเทศบาล 

เมืองนราธิวาส นับว่าประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ 
ภายใต้วสิยัทศัน์ “พฒันามุ่งสู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยนื และ
สมดลุ ภายใต้หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง” 

อันน�าไปสู่การพัฒนาภายใต้นโยบาย 5 ด้าน ที่ครอบคลุม
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ความส�าเรจ็จนพี่น้องประชาชนเรยีกร้องให้ด�าเนนิการในปีงบประมาณ
ถัดไป เพราะเป็นโครงการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ 
พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จรงิ 

ความส�าเรจ็ที่เกดิขึ้นกม็าจากการมส่ีวนร่วมของพี่น้องประชาชน 
รวมไปถงึบคุลากรจากเทศบาล ทั้งฝ่ายบรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 
หวัหน้าส่วนราชการ พนกังานเทศบาล และพนกังานจ้าง 

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับในปีงบประมาณ 2561 นี้ เทศบาล 
เมอืงนราธวิาส ภายใต้การบรหิารงานของผมและทมีงาน ยงัคงมแีรง 
มีก�าลังใจ ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของเมืองนราธิวาสของเรา 
เช่นเดมิ โครงการที่ยงัมปีัญหาคั่งค้าง เรากต็้องด�าเนนิการกนัต่อไป 
เป้าหมายกเ็พื่อ “พี่น้องประชาชน” ซึ่งเป็นศนูย์กลางของการพฒันา 

และเพื่อเป็นของขวญัให้กบัชาวเมอืงนราธวิาส ส�าหรบัปี 2561 
นี้ เทศบาลได้เปิดตวัโครงการใหม่ๆ อกี 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 คอื 

1. โครงการปรับปรุงสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
โดยการปรบัปรงุพื้นลูว่ิ่ง ปรบัปรงุซ่อมแซมพื้นลาน ก่อสร้างหอนาฬิกา 
ปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารร้านค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่เทศบาล
เมอืงนราธวิาส สร้างขึ้นเพื่อรองรบัการเกดิขึ้นของอทุยานการเรยีนรู้
นราธวิาส (TK Park นราธวิาส) ซึ่งจะเกดิขึ้นในอกีไม่นานนี้ ด้วยเหตผุล
ที่ว่าบรเิวณสวนฯ แห่งนี้ เป็นสถานที่อยู่ใกล้แหล่งชมุชน ตั้งอยู่ในจดุ
ที่มองเหน็จากภายนอกได้ง่าย มคีวามพร้อมในด้านการอ�านวยความ
สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง มีความปลอดภัย มีพื้นที่ในการใช้สอย
มากเพยีงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน และยงัเป็นพื้นที่
ส่วนกลางที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้ในทกุวฒันธรรม 

2. โครงการขุดลอกสระน�้าและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5)

โดยด�าเนินการขุดลอกสระน�้าและปรับภูมิทัศน์ มีทั้งการ
ก่อสร้างพื้นทางเดนิรมิน�้า การตดิตั้งราวกนัตก อาคารศาลา 4 หลงั 
และราวกนัตกทางเดนิทั้งหมด ตดิตั้งโคมไฟ และปรบัปรงุลู่วิ่ง

นับเป็นของขวัญปีใหม่ส�าหรับชาวเมืองนราธิวาส 
เลยทีเดียว NN
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ทุกปัญหามีทางออก 

ทุกเรื่องราวมีค�าตอบ
: Fanpage เทศบาลเมืองนราธิวาส 

: กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

: App บนโทรศัพท์มือถือ

ศูนย์ด�ารงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 โทรศัพท์ 073-511048, 073-516175

 ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ พนกังานเทศบาลและพนกังานครเูทศบาล ร่วมพธิตีกับาตร
ถวายพระราชกศุลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพติร เนื่องในวนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัชาต ิและ
วนัพ่อแห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 5 ธนัวาคม 2560 ณ โรงเรยีนนราสกิขาลยั 

และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ 
สู่ผนืแผ่นดนิ” โดยการท�าความสะอาดบรเิวณแนวถนน ณ บรเิวณ
ถนนนราธวิาส – ตากใบ โดยมจีติอาสาเฉพาะกจิในเขตอ�าเภอเมอืง
และเขตเทศบาลร่วมกจิกรรม 

นอกจากนั้นได้ร่วมกับชุมชน ณ นคร ทหารจากกองร้อย 
ปืนเล็กที่ 2 วัดประชาภิรมย์ และวัชรีบ�ารุง ร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ ท�าความสะอาดและขดุลอกคลองบรเิวณรมิคลองชลประทาน 
ซอยวชัรบี�ารงุด้วย NN

กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช
ถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9 
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มาเรยีนรูข้ัน้ตอนการเตรยีมตวัเล่มหนงัสอื
ของห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส

WALAI Autolib
การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ เป็นภารกจิหลกัอย่างหนึ่งของ

บรรณารกัษ์ หลงัจากผ่านขั้นตอนการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศโดยวธิี
จดัซื้อ หรอืการได้รบับรจิาค 

การเตรียมตัวเล่มหนังสือ หมายถึงการน�าเอาหนังสือของ 
ห้องสมุดที่ได้รับใหม่มาจัดท�าให้เข้าระบบการบริการของห้องสมุด  
เพื่อให้ความสะดวกรวดเรว็และคล่องตวัแก่ผู้รบับรกิารและผู้ใช้บรกิาร 

ขั้นตอนการท�าหนังสือ 1 เล่ม ในการลงระบบหากลงข้อมูล 
ผดิพลาด หนงัสอืเล่มนั้นจะแสดงผลผดิพลาดไปยงัแม่ข่าย (กทม.) และ
ลกูข่ายทั่วประเทศที่อทุยานการเรยีนรูไ้ด้สนบัสนนุหนงัสอืให้ บรรณารกัษ์
จงึต้องระมดัระวงัข้อผดิพลาดที่จะเกดิขึ้นต่อหนงัสอืทกุเล่มในการลงระบบ 
WALAI Autolib

  

ล�าดับขั้นตอนในการเตรียมหนังสือ

1. ตรวจสภาพและประทับตรา

3.2 ลงรายการหนังสือลงฐานข้อมูลห้องสมุดระบบ  
WalaiAutolib 

3.3 ลงรายการด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วจะได้หมายเลข  
bib id ให้น�ามาเขียนในกรอบทะเบียนที่ประทับไว้ในหน้าปกในของ
หนงัสอื 

ตามระบบ 

กันเถอะ

2. การประทับตราหนังสือเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ  

Catalog 
 3.1 แยกประเภททรพัยากร โดยให้สญัลกัษณ์ที่เป็นตวัย่อ

เพื่อแทนประเภทของทรพัยากรสารสนเทศนั้น เช่น อ หรอื R หรอื 
Ref. คอื หนงัสอือ้างองิ / ยว. คอื หนงัสอืเยาวชน / นว. คอื นวนยิาย 
/ รส. คอื เรื่องสั้น / รป. คอื เรื่องแปล / CD คอื ซดีรีอม

4. ติดบาร์โค้ด Barcode 
5. ติดเลขเรียกหนังสือ Call number
6. ติดสัน/แลคซีนหนังสือBookshelf 

4 5 6

7 8 9

7. ติดแถบแม่เหล็ก Magnetic Stripe 
8. ติดสติ๊กเกอร์ใสที่เลขเรียกหนังสือและสัน/แลคซีนหนังสือ
9. ห่อปกหนังสือ Book Cover

คืบหน้า TK PARK นราธิวาส
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ณ อาคารด้านหน้าส�านกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส

ติดต่อขอดูคู่มือส�าหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประมวลภาพการระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  

08
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พิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค

วนัที่ 9 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านมา 
นายวลิาศ รจุวิฒันพงศ์ กรรมการบรหิาร
และประธานฝ่ายบรรเทาทกุข์จากมลูนธิิ
ราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทาน
เครื่องอปุโภคบรโิภค แก่ราษฎรที่ประสบ
ภยัน�้าท่วมในเขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส 
ณ อาคาร 30 คหูา หาดนราทศัน์ จ�านวน 
1,500 ชดุ โดยมนีายอดุม เด่นสนัตกิลุ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
รบัมอบถงุพระราชทานจากประธานใน
พธิแีละกล่าวส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
พร้อมกล่าวรายงานสถานการณ์น�้าท่วม
ในเขตเทศบาล ทั้งนี้ ในเขตเทศบาล
เมอืงนราธวิาส ในภาพรวมมผีูป้ระสบภยั 
จ�านวน 2,650 ครัวเรือน บ้านเรือน 
ได้รับความเสียหายบางส่วน จ�านวน 
11 หลงั NN
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หลังจากเทศบาลเมืองนราธิวาส ส่งนักกีฬา
โรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านยะกงั) ในฐานะตวัแทนจงัหวดั
นราธิวาส เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ 
ครั้งที่ 34 “ศรีตรังเกมส์” ณ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่  
20 - 30 พฤศจกิายน 2560 ที่ผ่านมา 

โดยในประเภทเยาวชน อาย ุ16 – 18 ปี กฬีา
เรอืพาย เรอืยาวมงักร 10 ฝีพาย ระยะทาง 700 500 
และ 200 เมตร ผลการแข่งขนัปรากฏว่า ได้รบัรางวลั
รองชนะเลศิอนัดบั 1 ซึ่งจะได้เข้าร่วมแข่งขนักฬีาเยาวชน 
ระดบัประเทศ ณ จงัหวดัน่าน ในเดอืนมนีาคม 2561 
ต่อไป NN

‘เรือพาย เรือยาวมังกร ’เมืองนรา 

คว้าชัยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “ศรีตรังเกมส์” 

ตามที่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ร่วมกบัสมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบาลแห่งประเทศไทย 
กรงุเทพมหานคร และเมอืงพทัยา 

ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งประเทศไทย โดยได้ก�าหนดให้มกีารคดัเลอืกนกักฬีาดเีด่นที่เคย
ศึกษาหรือก�าลังศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ที่สร้างขื่อเสยีงให้กบัท้องถิ่นในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ
เพื่อเข้ารบัโล่เกยีรตยิศ ประกาศเกยีรตคิณุและเสื้อสามารถ

และเป็นที่น่ายินดีที่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
นราธิวาสได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาดีเด่นในครั้งนี้ นั่นก็คือ  
ด.ญ.ฐติมิา แก้วขอมด ีนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 1. (ถนนภูผาภกัด)ี 
โดยได้เข้ารบัโล่เกยีรตยิศ ประกาศเกยีรตคิณุและเสื้อสามารถ ในพธิี
เปิดการแข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
รอบชงิชนะเลศิ ระดบัประเทศ ครั้งที่ 35 ณ จงัหวดัภูเกต็ เมื่อวนัที่ 
2 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ส่วนผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งประเทศไทย รอบชงิชนะเลศิ ระดบัประเทศ ครั้งที่ 35 ณ จงัหวดั
ภูเกต็ ปรากฏ ดงันี้

- ทุ่มน�้าหนกั รุ่นอายไุม่เกนิ 14 ปี ได้แก่ เดก็หญงิฐติมิา แก้ว
ขอมดี นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ได้รับรางวัล 
เหรยีญทอง

เด็กเก่งเมืองนรา คว้าเสื้อสามารถ

กีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

- วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ เด็กชาย 
กอลบิ รกัด ีนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภกัด)ี ได้รบัรางวลั
เหรยีญเงนิ

- เทเบิลเทนนิสชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทบุคคล 
จ�านวน 1 คน ได้แก่ เด็กชายอิรฟาน สาเมาะ นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 3 (บ้านยะกงั) ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ

- เปตองชาย รุ่นอายไุม่เกนิ 12 ปี และ 16 ปี ได้แก่ เดก็ชาย 
อมิรอน สาเมาะ และเดก็ชายอมิรอน นซิาแย นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 
3 (บ้านยะกงั) ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง

- ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ เด็กหญิงฐิติมา  
แก้วขอมด ีนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภกัด)ี ได้รบัรางวลั
เหรยีญทองแดง NN

- วิ่ง 3,000 เมตร 
รุ่นอายไุม่เกนิ 16 ปี ได้แก่ 
เดก็ชายกอลบิ รกัด ีนกัเรยีน
โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนน
ภูผาภักดี) ได้รับรางวัล
เหรยีญทอง

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  10 ฉบับที่  2 ประจ�ำ เดือนธันวำคม 2560 - มกรำคม 256110
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รางวัลชมเชย “เจ้าบ้านน้อยที่ดี”

โรงเรียนพาเลิกบุหรี่

โรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านยะกงั) 
สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส  
เข้าร่วมโครงการประกวดเจ้าบ้านน้อย
ที่ด ีประจ�าปี 2560 ในรอบชงิชนะเลศิ 
ระดบัประเทศ ซึ่งจดัโดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย โดยท�าการประกวด
ไปเมื่อ วนัที่ 16 -17 พฤศจกิายน 2560 
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย (สอท.) บางแสน 
จ.ชลบรุ ีโดยใช้ชื่อเรื่อง “ชมุชนตลาด
น�้าบ้านยะกงั” ผลการประกวดปรากฏ
ว่าโรงเรยีนเทศบาล 3 (บ้านยะกงั) ได้
รบัรางวลัชมเชย อนัดบั 2 จากโรงเรยีน
ในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
จ�านวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน จากทั่ว
ประเทศ โดยได้รับเงินรางวัล 30,000 
บาท พร้อมโล่เกยีรตคิณุ NN

มูลนธิสิร้างสขุมสุลมิไทย จดัโครงการ “สื่อสญัจรโรงเรยีนพาเลกิบหุรี่” 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตาน ียะลา และ
นราธิวาส โดยมาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย 
อาสาสมคัรเดก็นกัเรยีนพาเลกิบหุรี่ NN
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สถานีวิทยุกระจายเสียง 912

FM 99.10 MHz. ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น.-12.00 น. 

“รายการ 912 ร่วมมือร่วมใจ”
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส

FM 98.25 MHz. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.05 น.-14.30 น. 

“รายการเทศบาลของเรา”

แสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์ ตามติดข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
ระบบสื่อไร้สาย 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ภาคเช้า เวลา 07.30-08.30น. 

ภาคเย็น เวลา 17.00-18.00 น.

www.naracity.go.th
Fanpage เทศบาลเมืองนราธิวาส
กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา
App บนโทรศัพท์มือถือ

ส�าหรับเทศบาลเมืองนราธิวาส จะเห็นได้ว่าคนงานรักษา
ความสะอาดมเีพยีง 45 คน เมื่อเทยีบกบัจ�านวนถนน/ตรอก/ซอย ซึ่ง
มอียูถ่งึ 176 สาย จะเหน็ได้ว่าจ�านวนคนงานไม่ครอบคลมุพื้นที่ทั้งหมด 

อย่างไรกด็ ีเรื่องเหล่านี้จะต้องขึ้นอยูก่บัจติส�านกึของประชาชน
ที่จะร่วมกนัและช่วยกนัที่จะท�าให้เมอืงนราธวิาสมคีวามสะอาดและ
ปลอดขยะ คอื ร่วมกนัดูแลบ้านเมอืง ไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง 

จะเหน็ได้ว่าตามถนน/ตรอก/ซอย จะมเีศษขยะอยู ่โดยเฉพาะ
ตามถนนหน้าโรงเรียนต่างๆ ภาพนี้จะเกิดหลังจากโรงเรียนเลิก ซึ่ง 
ผู ้ บริหารโดยเฉพาะนายกเทศมนตรี เมื องนราธิ วาส 
นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ ได้มีนโยบายที่จะให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมจีติส�านกึในการทิ้งขยะและช่วยกนั ท�าให้ถนน/ตรอก/ซอย 
ปลอดขยะ 

โดยมอบหมายให้กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม น�าร่องใน
การด�าเนินกิจกรรม สร้างมูลค่าของขยะ โดยการท�าแผนออกไป 
รับซื้อขยะตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส และให้ 
พกพาถุงด�าไว้ติดรถ เวลามีขยะให้รวบรวมใส่ถุงแล้วน�าไปทิ้งใน 
ถงัขยะ 

เหมอืนกบับางประเทศที่ประชากรมจีติส�านกึในการดแูลความ
สะอาดของบ้านเมือง เช่น บางเมืองของประเทศญี่ปุ่น ประชาชน
เมืองนี้จะพกพาถุงเวลาไปเจอขยะตามถนนหนทางก็จะเก็บขยะนั้น
ใส่ถงุ ท�าให้ถนนปลอดขยะและประชาชนของเมอืงนี้กจ็ะไม่กล้าที่จะ
ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง หรอืบางเมอืงของประเทศจนี ประชาชนจะ
ถอืที่โกยขยะและไม้กวาดเวลามคีนทิ้งขยะหรอืก้นบหุรี่กจ็ะรบีไปกวาด
ท�าให้คนที่ทิ้งขยะหรอืก้นบหุรี่ไม่กล้าที่จะทิ้งต่อไป 

นี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ชาวนราธิวาสน่าจะน�ามาเป็นตัวอย่าง 
และสร้างเป็นวฒันธรรมของชาวนราธวิาส อนัจะส่งผลให้บ้านเมอืง
มีความสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ท�าให้เมืองนราธิวาสเป็นเมือง
น่าอยู่น่าอาศยัยิ่งขึ้น NN  

สถานการณ์ขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม

(ตอนจบ)

สาระน่ำรู้
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มารู้จักสกุลเงินอาเซียนกันดีกว่า 

สกุลเงินของบรูไน - ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar, BND) 
ดอลลาร์บรูไนมคี่าเท่ากบัเงนิดอลลาร์ สงิคโปร์ โดยทางการ 

บรูไน มกีารออกธนบตัรที่มมีูลค่า 1 , 5 , 10 , 50 , 100 , 500 , 1,000 
และ 10,000 ดอลลาร์ มอีตัราแลกเปลี่ยนราว 1.3 BND ต่อดอลลาร์
สหรฐั หรอืราว 1 BND ต่อ 25 บาทไทย

สกุลเงินของกัมพูชา - เรียล (Cambodian Riel, KHR)
เงนิเรยีลกมัพชูา มกีารผลติทั้งเหรยีญและธนบตัรหลายระดบั 

ราคาออกมาใช้งาน คอื 50 , 100 , 200 , 500 , 1,000 , 2,000 , 5,000 
, 10,000 , 20,000 , 50,000 และ 100,000 เรียล โดยมีอัตราแลก
เปลี่ยนราว 4,000 เรยีลต่อดอลลาร์สหรฐั การค้าขายตามแนวชายแดน 
หรือ แม้กระทั่งในเมืองใหญ่ๆ ของกัมพูชา เราสามารถใช้เงินบาท
ไทย และ เงนิดอลลาร์สหรฐัในการซื้อสนิค้า และบรกิารได้

สกุลเงินของมาเลเซีย - ริงกิต ( Ringgit , MYR )
เงินริงกิตมาเลเซียมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 ริงกิตต่อ 

10 บาทไทย หรอืราว 3.2 MYR ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั เงนิรงิกติมาเล
เซยี ถูกผลติออกมาใช้งานหลายระดบั ราคาคอื 1 , 5 , 10 , 20, 50 
และ 100 รงิกติ

สกุลเงินของพม่า – จ๊าต ( Myanmar Kyat , MMK )
เงนิจ๊าตของพม่ามอีตัราแลกเปลี่ยนราว 32 จ๊าต ต่อ 1 บาท

ไทย หรอืราว 1,000 จ๊าตต่อ ดอลลาร์สหรฐั โดยมกัารผลติธนบตัร
ออกมาใช้งานหลายราคา คอื 1 , 5 , 20 , 50 , 100 , 200 , 500 , 
1,000 , 5,000 และ 10,000 จ๊าต

สกุลเงินของฟิลิปปินส์ – เปโซ ( Philippine Peso , PHP )
เงนิเปโซฟิลปิปินส์มอีตัราแลกเปลี่ยนราว 1.35 เปโซต่อหนึ่ง

บาทไทย หรอืราว 44 เปโซ ต่อ ดอลลาร์สหรฐั ธนบตัรเงนิเปโซที่ผลติ
ออกมาใช้งานมหีลายระดบัราคา คอื 20 , 50 , 100 , 200 , 500 และ 
1,000 เปโซ NN

สกุลเงิน

อาเซียนของเรายังไม่ได้มีการก�าหนดสกุลเงินกลาง ซึ่งจะสามารถใช้กันได้ทั้ง
อาเซียน 10 ประเทศ โดยแตล่ะประเทศยังจะใชส้กลุเงนิของตนเองตอ่ไป ซึ่งเมือ่เดนิทาง
ข้ามประเทศจะต้องใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศนั้นๆ ยกเว้นประเทศที่มี
พรมแดนติดกัน ที่จะสามารถใช้สกุลเงินได้ทั้งสองสกุลในพื้นที่ชายแดนเป็นการเฉพาะ 
เช่น บริเวณพรมแดนไทย-กัมพูชา สามารถใช้ได้ทั้งเงินบาทของไทย และเงินเรียลของ
กัมพูชา เป็นต้น

ประเทศอาเซียน (ตอนที่ 1)
กองวิชาการและแผนงาน

ที่มา www. เกรด็ความรู้.net
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อาหารที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ มักจะ
นยิมรบัประทานกนัในยามเช้า โดยจะรบัประทานคู่กบัชา กาแฟ 

ส่วนใหญ่มักจะรับประทานโรตีโอ่งแทนข้าวเช้า การทาน 
โรตโีอ่งให้ได้รสชาตต้ิองทานร่วมกบัน�้าแกง ซึ่งกจ็ะมแีกงที่ท�าจากถั่ว 
และแกงเนื้อ หรือจะจิ้มด้วยนมข้นหวานหรือน�้าตาลก็ได้รสชาติอีก
แบบหนึ่ง 

“โรตโีอ่ง” เรยีกในภาษามลายวู่า “โรตปีาแย” ค�าว่า”ปาแย” 
แปลเป็นภาษาไทยว่า “โอ่ง” เหตผุลที่เรยีกว่าโรตโีอ่งเพราะสมยัก่อน
จะใช้โอ่งเป็นเตา ย่าง โรต ีโดยใช้ถ่านไฟใส่เข้าไปใต้โอ่ง ความร้อน
จากโอ่งจะท�าให้โรตทีี่ย่างนั้นสกุเรว็และแห้ง ชวนน่ารบัประทาน แต่
ปัจจบุนัได้น�ามาประยกุต์ใหม่โดยใช้เตาธรรมดา ทั้งนี้เพื่อความสะดวก
รวดเรว็

โรตโีอ่งของ “แบฟิก” ซึ่งเป็นชาวอ�าเภอแว้ง จงัหวดันราธวิาส 
ท�าโรตีโอ่งขายมา 14 ปีแล้ว ปัจจุบันขายอยู่ที่บริเวณหน้าสุสาน 
โต๊ะขนุ ถนนวจิติรไชยบูลย์ เขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส แบฟิกขาย
เพยีงแผ่นละ 12 บาท ขายได้ประมาณ 170 แผ่น / วนั นบัว่าเป็น
รายได้ที่ดทีี่เดยีว 

“โรตจีะอร่อย รสชาตดิ ีต้องใส่ใจ วตัถดุบิต้องด ีมคีณุภาพ
ด้วย” แบฟิกกล่าว 

ส่วนผสมโรตีโอ่ง 

ได้แก่ แป้งสาล ียสีต์ น�้าตาลทราย น�้าธรรมดา เกลอื น�้ามนัพชื

 ชิมโรตีปาแย ‘แบฟิก’
โรตีที่ท�ำด้วยหัวใจ...

วิธีท�า  

นวดแป้งโดยใส่น�้าตาล ยสีต์ เกลอื นวดจนแป้งไม่ตดิมอื ใส่
น�้ามนัในแป้งและน�าแป้งโรตมีาใส่ในภาชนะหมกัไว้ 3 ชั่วโมง แล้ว
มาปั้นเป็นก้อนเท่าก�าปั่น น�าแป้งมากดจนเป็นแผ่นกลมๆ ขนาดเท่า
ที่ต้องการ แล้วย่างพอสกุจนได้ที่

ส่วนผสมแกงถั่ว

- ถั่วเหลอืงซกี
- เครื่องแกง
- น�้าเปล่า
- เกลอื
- น�้าตาล
วิธีท�าน�้าแกง น�าถั่วเหลืองซีกมาต้มพอแตก ใส่เครื่องแกง 

ใส่น�้าเปล่า เกลอื น�้าตาล ตั้งไฟจนน�้าแกงเดอืดได้ที่กน็�ามารบัประทาน
กบัโรตโีอ่ง

ท่องเมืองนรา 

ส่วนผสมแกงเนื้อ

- เนื้อววั
- เครื่องแกง
- น�้ากะทิ
- เกลอื
- น�้าตาล
วิธีท�าแกงเนื้อ
น�าเครื่องแกงมาผัดจนสุกได้ที่ ใส่เนื้อวัวที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 

และใส่น�้ากะท ิใส่เกลอื น�้าตาล ตั้งไฟจนเดอืด น�ามารบัประทานกบั
โรตโีอ่งได้เลย NN

ที่นี่เมืองนรำ

นรำทัศน ์สำร I ป ีที่  10 ฉบับที่  2 ประจ�ำ เดือนธันวำคม 2560 - มกรำคม 256114



ในช่วงปี 2560 เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ส่งนักกีฬาสังกัด
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขนักฬีาในหลายๆ ทวัร์นาเมนต์ ซึ่งกไ็ด้รบัรางวลั
มามากมาย หนึ่งในนั้นกค็อื ประเภทกรฑีา  

และนกักรฑีาที่ได้รบัรางวลัทกุครั้งที่เข้าร่วมแข่งขนั คอื ด.ญ.ฐติมิา 
แก้วขอมดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1  
(ถนนภูผาภกัด)ี สงักดัเทศบาลเมอืงนราธวิาส

“นราทศัน์สาร” ฉบบันี้ จงึขอน�าประวตัขิองนกักรฑีาคนเก่ง
ของเรามาเล่าสู่กนัฟัง

“ไข่เจยีว” คอืชื่อเล่นของ ด.ญ.ฐติมิา แก้วขอมด ีเธอเกดิเมื่อ 
6 สิงหาคม 2546 ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 1 (ถนนภูผาภกัด)ี เป็นบตุรของนายสนอง แก้วขอมด ีและ
นางบวัศร ีบวรโมทย์ เป็นชาวนราธวิาสโดยก�าเนดิ

เริ่มต้นเล่นกรฑีาประเภททุม่น�้าหนกัครั้งแรก เมื่อ 8 สงิหาคม 
2557 อกี 2 เดอืนถดัมาปรากฏว่าเธอไปคว้าเหรยีญเงนิในกฬีานกัเรยีน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคดัเลอืกภาคใต้ “เมอืงฅอนเกมส์” 
ที่จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ปี 2558 ได้เหรยีญเงนิ กฬีาดาวรุง่มุง่โอลมิปิก 2020 ที่จงัหวดั
กาญจนบรุ ีจากนั้นในเดอืนตลุาคมปีเดยีวกนั ได้เหรยีญทอง กฬีา
นกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดบัภาคใต้ “ท่าตะเภาเกมส์” 
ณ จงัหวดัชมุพร และปิดท้ายปีด้วยเหรยีญทอง กฬีานกัเรยีนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ “กรุงเทพฯ เกมส์” ณ สนาม
ไทยญี่ปุ่น - ดนิแดง กรงุเทพฯ 

เข้าปี 2559 เดือนตุลาคม ได้เหรียญทอง กีฬาเยาวชน 
แห่งชาต ิรอบคดัเลอืกภาค 5 “เมอืงฅอนเกมส์” ณ จ.นครศรธีรรมราช
ในเดือนพฤศจิกายน ได้เหรียญทอง กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง

ระดบัประเทศ “ชมุพร-ระนองเกมส์” ณ จงัหวดัชมุพร เดอืนตลุาคม 
ได้เหรียญทอง กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 
ภาคใต้ “เมืองลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง เดือนพฤศจิกายน  
ได้เหรยีญทอง กรฑีากรงัด์ปรซ์ีแห่งประเทศไทย ณ สนามกฬีาตณิสลูานนท์ 
จงัหวดัสงขลา เดอืนธนัวาคม ได้รบัรางวลันกักฬีาดเีด่นระดบัประเทศ 
และได้เหรียญทอง กีฬาทุ่มน�้าหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากการ
แข่งขันนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย  
รอบชงิชนะเลศิ ระดบัประเทศ ครั้งที่ 35 ณ จงัหวดัภูเกต็ 

ครั้งนั้นเธอสามารถครองแชมป์ 3 สมยัซ้อน และท�าลายสถติ ิ
ด้วยระยะทาง 11.78 เมตร

จากความส�าเรจ็ของ ฐติมิา แก้วขอมด ีแน่นอนที่สดุนอกจาก
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการฝึกซ้อมที่ดีแล้ว ผู้อยู่เบื้องหลังที่จะไม่ 
พูดถงึไม่ได้ นั่นกค็อื โค้ช นายดนกอเดร์ เบญฤทธิ์ ครูโรงเรยีนเทศบาล 1 
(ถนนภูผาภกัด)ี สงักดัเทศบาลเมอืงนราธวิาส ซึ่งได้เริ่มวางพื้นฐาน
การฝึกซ้อมกรฑีาให้แก่นกัเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงนราธวิาส ตั้งแต่ 
ปี 2556 เป็นต้นมา ปรากฏผลงาน คอื ได้รบัรางวลัการแข่งขนักฬีา
นกัเรยีน อปท. ระดบัภาคใต้ ในปี 2557 และได้รบัรางวลัทั้งระดบั
ภาคใต้และระดบัประเทศ ตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา จนได้รบัรางวลั
ผู้ฝึกสอน (โค้ช) ดเีด่น ในปี 2560 ด้วย 

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้ทุ่มเทให้กับงานที่
ตัวเองรัก NN

รู้จัก ‘น้องไข่เจียว’
ฐิติมา แก้วขอมดี 

อัจฉริยะด้านกีฬาแห่งเมืองนรา 

โค้ชดนกอเดร์ เบญฤทธิ์ ด.ญ.ฐิติมา แก้วขอมดี

ส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้  
“บ้านดอนเกมส์” ณ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เหรียญทองกีฬา
นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาต ิ 
รอบคัดเลือกเขต 9 ณ จังหวัด
พทัลงุ เดอืนธนัวาคม ได้เหรยีญ
ทอง กฬีานกัเรยีนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ  
“101 เกมส์” ณ จงัหวดัร้อยเอด็ 

ปี 2560 เดอืนมนีาคม ได้
เหรยีญเงนิ กฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ
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ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ผ่าน Application บน Smartphone 
ใช้ได้ทั้ง Ios และ Android
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้
ในชื่อ “เทศบาลเมืองนราธิวาส”
หรือจะสแกน QR Code 

APP ตัวใหม่
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ขั้นตอนง่ายๆ เพียงแนะน�าตัวให้ App รู้จัก 
แนะน�าชื่อ-สกุล พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 
ก็สามารถใช้ App ตัวนี้ได้แล้ว 

ท่านยังสามารถติดตามข่าวสารของเทศบาล 
เช็คร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า 
Otop ในเขตเทศบาล ลองดาวน์โหลดกันดูนะคะ

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ก�าหนดช�าระภาษี 
ประจ�าปี 2561

•  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  2561

•  ภาษีป้าย 
ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในเดือน มกราคม – มีนาคม  2561

•  ภาษีบ�ารุงท้องที่ 
ช�าระภายในเดือน มกราคม - เมษายน 2561

ติดต่อ....งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง
ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส โทร. 0-7351-1048 ต่อ 303 
หรือช�าระภาษีผ่านบัตร ATM และบัตรเครดิตทุกธนาคาร

ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.


