
วารสารเผยแพร่ข่าวสารเทศบาลเมืองนราธิวาส ปีีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจ�าเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 www.naracity.go.th

โอกาสและความส�าเร็จ
ของน้องๆ เยาวชน

...คือความภาคภูมิใจ
ของชาวเทศบาล



Contents
ส า ร บั ญ

ที่ปรึกษา 
นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตร ี
นายอดุม เด่นสนัตกิลุ รองนายกเทศมนตร ี
นายนยิ ินเิลาะ รองนายกเทศมนตร ี
นายชมุสาย เทพลบิ รองนายกเทศมนตรี

นายบญุณรงค์ กวพีนัธ์ ปลดัเทศบาล 
นายกจิจา สวนจนัทร์ รองปลดัเทศบาล 
บรรณาธิการ
นายบญุณรงค์ กวพีนัธ์ ปลดัเทศบาล 
กองบรรณาธิการ 
นายธนานนท์ ชูด้วง ผอ.ส�านกัการช่าง 
นายสมนกึ ล่องสมทุร ผอ.ส�านกัการศกึษา 

นายศกัรนิทร์ ทองจนิดา ผอ.กองสาธารณสขุฯ 

นายโชคชยั วฑัฒนายน หน.ส�านกัปลดั 
นางสชุพี เกื้อกูล ผอ.กองวชิาการและแผนงาน 
นางนริอบยีะห์ กอบวทิยา ผอ.กองสวสัดกิารสงัคม 
นางกตยิา ไพรพฤกษ์ หน.ฝ่ายบรกิารและเผยแพร่วชิาการ 
น.ส.อารนี่า มานติย์พนัธ์ นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ช�านาญการ

นางภทัรนษิฐ์ ยอดไกร นกัประชาสมัพนัธ์ช�านาญการ

ภาพ 
นายอดลุย์ อาแซ, นางภทัรนษิฐ์ ยอดไกร, 
นายธเนตร กจิพงศ์ธาดา 

คณะท�างาน “นราทัศน์สาร” : Working Group 
นางสชุพี เกื้อกลู,นางกตยิา ไพรพฤกษ์, นายอบัดลุฆอน ีอนันศัร์ 
น.ส.ปราณ ีเจรญิสขุ, นายวรกานต์ ธาตรนีรานนท์, นางเกศรา 
สรุวลัลภ น.ส.กิ่งกมล บั้นบรูณ์, นายอดลุย์ อาแซ, น.ส.อารน่ีา 
มานติย์พนัธ์ นางภทัรนษิฐ์ ยอดไกร, นายกูอารอืมงิ 
ตูแวดอเล๊าะ นายปรญิญา เอนกรตัน์, น.ส.ดรณุ ีตาเละ 
ส�านักงานเทศบาลฯ (ประชาสัมพันธ์)
โทร. 073-511048 โทรสาร. 073-51 2431 www.naracity.go.th
ออกแบบ/จัดพิมพ์ บรษิทั บลูอมิเมจ จ�ากดั  
โทรศพัท์ 0-7446-4401-2 www.blueimage.co.th

คณะผู้จัดท�ำ

04	 	โอกาสและความส�าเร็จของน้องๆ	เยาวชน 
...คือความภาคภูมิใจของชาวเทศบาล	

06	 ชื่นมื่นกันในวันสงกรานต์เมืองนราธิวาส	

07	 วันเทศบาล	2559

08 กิจกรรม	“โค้งแรก	AEC	2559”

09	 กิจกรรม

11	 เปิดศูนย์ออกก�าลังกาย

12	 อันตรายจากกล่องโฟม	เสี่ยงโรคมะเร็งสูง	

13	 รู้จักตราสัญลักษณ์อาเซียน	

14		 ชิมข้าวเกรียบปลาเมืองนรา	

15	 เรียนรู้เมืองนรา 
...ผ่านประวัติศาลาประชาคมหลังเก่า

p.08

p.04

p.06

p.14

p.15

น ร ำ ทั ศ น ์ ส ำ ร  I  ป ี ีที่  8 ฉบับที่  4 ประจ�ำ เดือนเมษำยน - พฤษภำคม 255902



ในนามของเทศบาลเมืองนราธิวาส ขอต้อนรับสู่
เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1437 ครับ 

ขอให้พี่น้องชาวมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจในเดือนส�าคัญนี้
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ และขอเอกองค์อลัลอฮ์ (ซ.บ.) อ�านวยพร
ให้พี่น้องมสุลมิสามารถปฏบิตัศิาสนกจิได้ตามที่ตั้งใจไว้ทกุประการ

ช่วงที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน ซึ่งถอืว่าเป็นเดอืนแห่งความประเสรฐิ เดอืนแห่งความดงีาม 
เดอืนแห่งความอดทนนี้ ช่วงดงักล่าวจะท�าให้อวยัวะที่เกี่ยวกบัระบบ
ทางเดนิอาหารได้พกัผ่อน 

จงึขอแนะน�าวธิกีารดแูลสขุภาพในเดอืนรอมฎอน เพื่อเตรยีม
พร้อมในการท�าความดใีนเดอืนนี้กนันะครบั  

ควรรบัประทานอาหารสกุใหม่ๆ หลกีเลี่ยงอาหารที่มรีสเคม็จดั 
เพราะจะท�าให้กระหายน�้าได้ระหว่างการถือศีลอดในตอนกลางวัน 
อาหารละศีลอดควรเริ่มด้วยอาหารเหลวย่อยง่าย เช่น อินทผลัม 
น�้าหวาน ควรหลกีเลี่ยงอาหารที่ย่อยยาก และไม่ควรกนิอาหารมาก
เกนิไป เพราะจะท�าให้กระเพาะอาหารท�างานหนกัขึ้น

หลกีเลี่ยงการนอนทนัทหีลงัรบัประทานอาหาร ต้องอย่างน้อย 
2-4 ชั่วโมง เพราะการนอนหลังรับประทานอาหารทันที อาจท�าให้
น�้าย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับ ท�าให้ระบบย่อยอาหาร
แปรปรวนเกดิอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ

อาหารทกุมื้อควรสะอาด หลกีเลี่ยงอาหารจ�าพวกกะท ิเพราะ
ช่วงนี้อากาศร้อนมาก อาจท�าให้อาหารบูดเสียได้ง่าย และก่อน
รบัประทานอาหารหรอืปรงุอาหารควรล้างมอืให้สะอาดทกุครั้ง

ส�าหรับน�้าดื่ม ควรเป็นน�้าที่สะอาด เช่น น�้าต้มสุก หรือน�้า
บรรจุขวดที่ได้มาตรฐาน แต่หากมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน�้า 
3 ครั้ง ขึ้นไป ภายใน 24 ชั่วโมง ควรดื่มน�้าผสมน�้าตาลเกลอืแร่ แต่
หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับการรักษา
ที่ถูกต้องต่อไปนะครบั

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดคีรบั NN

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

Email	:	naracity_muni@hotmail.com

โทรศัพท์	:	073-511048,	073-516175

กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส

เทศบาลเมืองนราธิวาส
ร่วมต้อนรับ
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อันประเสริฐยิ่ง

คุยกับนายกฯ ธนำวิทย์
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ความส�าเร็จของ ด.ญ. ฐิติมา แก้วขอมดี และ 

ด.ช.มฮูมัหมดัฟิตร ีอเุซง็ นกัเรยีนจากโรงเรยีน เทศบาล 1 

และ เทศบาล 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

นราธิวาส นับว่าเป็นความส�าเร็จของชาวเมืองนราธิวาส

โดยแท้จริง 

คนแรก ได้รบัเหรยีญเงนิทุม่น�้าหนกัหญงิจากการแข่งขนั

กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค 2020 ประจ�าปี 2559 ณ จังหวัด

กาญจนบุรี และมีโครงการจะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อท�าสถิติ

ไปสู่ระดบัเยาวชนทมีชาตติ่อไป

คนหลัง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬานักเรียน อปท.

แห่งประเทศไทย ชงิชนะเลศิระดบัประเทศ ครั้งที่ 33 (กรงุเทพ

เกมส์) จากการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และเหรียญทองแดง 

จากการแข่งขนัวิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายไุม่เกนิ 16 ปี (ชาย)

แม้จะเป็นตวัอย่างความส�าเรจ็ แต่แน่นอนว่ากว่าความ

ส�าเร็จที่เกิดขึ้น ท้องถิ่นในพื้นที่มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

พฒันาการของน้องๆ ผ่านโรงเรยีนในสงักดั และกจิกรรมต่างๆ 

ที่เกดิขึ้นภายใต้การจดัการของเทศบาล

“ที่จรงิแล้วการพฒันาเดก็และเยาวชนของเทศบาล เดก็

และเยาวชนที่อยู่ในระบบ ทางส�านักการศึกษาจะเป็นผู้ดูแล 

โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ส่วนที่อยู่นอกระบบ 

ภาคส่วนต่างๆ ก็ร่วมเข้ามาดูแลภายใต้การด�าเนินกิจกรรม

ต่างๆ ของเทศบาล” นายกฯ ธนาวทิย์เริ่มต้นกล่าว 

ซึ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบ ในความหมาย ก็

คือ น้องๆ ในกลุ่มที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ขาดโอกาส

ทางการศกึษา หรอืต้องท�างานตั้งแต่อายนุ้อยๆ

อย่างไรกต็าม นายกฯ ธนาวทิย์ ย�้าว่า น้องๆ เยาวชน

ในกลุ่มหลังนี้เทศบาลเป็นห่วงมากที่สุด เพราะพวกเขาขาด

โอกาส แน่นอนว่าการเข้าไปดูแลช่วยเหลือย่อมไม่เหมือนกับ

เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบ ซึ่งการเข้าไปดูแลนั้นจะผ่าน

โครงการต่างๆ ที่เทศบาลจดัขึ้น กล่าวคอื 

1. บางคนมปัีญหาในเรื่องรายได้ เทศบาลกเ็ข้าไปชกัน�า

ให้เข้ามาช่วยเหลอืงานเทศบาล เช่น การร่วมกนัดแูลหาดนราทศัน์ 

ดูแลนกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ฯลฯ 

2. การร่วมกนัท�ากจิกรรมต่างๆ ของเทศบาล โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง กจิกรรมด้านกฬีาฟตุบอล ซึ่งน้องๆ เยาวชนในพื้นที่

ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

3. การร่วมกันช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก

งานกฬีา เช่น กจิกรรมด้านประเพณ ีศลิปวฒันธรรม และ 

4. ร่วมกิจกรรมผ่านโครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนโดย

เทศบาล เช่น โครงการด้านอาชพีในกลุ่มต่างๆ ซึ่งหลายกลุ่ม

มนี้องๆ เยาวชนเป็นสมาชกิอยู่ 

ด้วยความที่ชาวเมอืงนราธวิาสคลั่งไคล้ในกฬีาฟตุบอล 

การจดัการแข่งขนัจงึมเีป็นประจ�า ซึ่งนายกฯ ธนาวทิย์เล่าว่า 

ในแต่ละครั้งนั้นจะมกีารส่งทมีเข้าร่วมการแข่งขนัประมาณ 80 

ทีม เป็นอย่างต�่า (สตรีทซอคเกอร์) สะท้อนให้เห็นว่าคนที่นี่

หลงใหลฟตุบอลขนาดไหน

ขณะเดียวกันในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เทศบาลได้

จดัอบรมกฬีาฟตุบอล รวมทั้งกจิกรรมอื่นๆ ได้แก่ การวาดภาพ

ระบายส ีนาฏศลิป์ และภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร นอกจาก

นั้นชุมชนยังได้จัดกิจกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน มีทั้งการ

อบรมเรื่องศาสนาและฝึกกีฬาฟุตบอล โดยชุมชนด�าเนินการ 

ภายใต้การสนบัสนนุของเทศบาล ในแบบไปเช้า-เยน็กลบั โดย

มวีทิยากรในพื้นที่ร่วมกนัให้ความรู้

ขณะที่ทเีค ปาร์ค นราธวิาส (TK Park Narathiwat) ซึ่ง

คาดว่าจะแล้วเสรจ็ประมาณปี 2560 นั้น พร้อมต้อนรบัน้องๆ 

เยาวชนทุกคนทั้งในและนอกพื้นที่ ในระหว่างนี้เทศบาลก็จะ

ด�าเนนิการก่อสร้าง ทเีค ปาร์ค ย่อย (Mini TK) หน้าส�านกังาน

เทศบาล ซึ่งกจ็ะมกีจิกรรมต่างๆ พร้อมไว้รองรบัน้องๆ เยาวชน

ที่สนใจ

นายกฯ ธนาวิทย์ย�้าว่า ภายใต้การด�าเนินงานของ

เทศบาลเมืองนราธิวาส จะพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่าง

เท่าเทียม สร้างและมอบโอกาสให้กับผู้คนทุกคน เพื่อ

ความก้าวหน้าของท้องถิ่นเราต่อไป NN
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เทศบาลเมอืงนราธวิาส ร่วมกบัส�านกังานการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดันราธวิาส 
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
จดังานประเพณสีงกรานต์ ณ วดัประชาภริมย์ 

โดยก�าหนดจดังาน 2 วนั ซึ่งวนัที่ 12 เมษายน 2559 จดัให้มกีารประกวดเทพี
สงกรานต์ ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า น.ส.อฐติญา ศรสีวุรรณ ได้รบัต�าแหน่งเทพี
สงกรานต์ ส่วนวนัที่ 13 เมษายน 2559 ก�าหนดจดัให้มกีจิกรรมต่างๆ ได้แก่ ขบวนแห่
รถประดษิฐานพระพทุธทกัษณิมิ่งมงคลจ�าลอง กจิกรรมสรงน�้าพระพทุธรูป รดน�้าขอ
พรผู้สูงอาย ุการสาธติท�าขนมพื้นบ้าน การแสดงศลิปวฒันธรรม การประกวดขบวน
แห่รถนางสงกรานต์ 

ซึ่งในปีนี้รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ ชมุชน ณ นคร ได้รบัเงนิรางวลั จ�านวน 18,000 
บาท ทั้งนี้มีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน 
และมนีายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส กล่าวรายงานการจดั
งาน NN

ชื่นมื่นกัน
ในวันสงกรานต์เมืองนราธิวาส 
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ทุกปัญหามีทางออก 

ทุกเรื่องราวมีค�าตอบ : เทศบาลเมืองนราธิวาส 

: กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

ศูนย์ด�ารงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 โทรศัพท์ 073-511048, 073-516175

 ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มปีระกาศ ลงวนัที่ 
4 กรกฎาคม 2532 ก�าหนดให้วนัที่ 24 เมษายน ของ
ทุกปี เป็นวันเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้
จดักจิกรรมเนื่องวนัเทศบาลขึ้น เมื่อวนัที่ 19-21 เมษายน 
2559 ที่ผ่านมา 

โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ รับบริจาค
โลหติ พธิที�าบญุทางศาสนาพทุธและอสิลาม เพื่อความ
เป็นสริมิงคลแก่ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างเทศบาล 
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยการพัฒนาความ
สะอาด ณ หาดนราทศัน์ NN

บรรยากาศ
วันเทศบาล 

Report รายงาน



ณ อาคารด้านหน้าส�านกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส

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

อทุยานการเรยีนรูน้ราธวิาส จดัอบรมทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร “โค้งแรก 
AEC 2559” ณ ห้องประชมุพชิติบ�ารงุ ส�านกังานเทศบาลเมอืงนราธวิาส เมื่อวนัที่ 17-19 
กมุภาพนัธ์ 2559 ที่ผ่านมา 

โดยมพีนกังานครสูงักดัเทศบาล สงักดัส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 
เขต 1 สงักดัส�านกังานการศกึษาเอกชน และพนกังานเทศบาล เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน 
มวีทิยากรจากสถาบนัภูเกต็ภาษา Academy มาให้ความรู้ 

ซึ่งการจดัอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทกัษะด้านการสื่อสารภาษาองักฤษ เตรยีม
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนให้แก่ครูภาษาองักฤษและพนกังานเทศบาลที่สนใจ NN

กิจกรรม

“โค้งแรก AEC 2559”
ก้าวทันประชาคมอาเซียนด้วยภาษาอังกฤษ

คืบหน้า TK Park



เทศบาลเมอืงนราธวิาส จดัประชมุสมัมนาเพื่อรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
และคดัเลอืกผูแ้ทนประชาคมเมอืงเป็นกรรมการในการพฒันาเทศบาล ณ ห้องประชมุพชิติบ�ารงุ ส�านกังานเทศบาลเมอืงนราธวิาส เมื่อ
วนัที่ 30 มนีาคม 2559 โดยมผีู้น�าชมุชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้แทน อสม. ผู้แทนส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ ผู้แทนกลุ่มอาชพีต่างๆ ฯลฯ เข้า
ร่วม เพื่อเสนอข้อคดิเหน็ และความต้องการของแต่ละชมุชน NN

โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงนราธวิาส จดังานมอบเกยีรตบิตัรบณัฑติน้อยและมอบประกาศนยีบตัรแก่นกัเรยีนที่ส�าเรจ็การศกึษา
ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เมื่อวันที่ 24-31 มีนาคม 2559 โดยมีนายอุดม เด่นสันติกุล รองนายก
เทศมนตรเีมอืงนราธวิาส เป็นประธาน NN

002
A c t i v i t i e s

001
A c t i v i t i e sรับฟังความคิดเห็นการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)

งานบัณฑิตน้อยและอ�าลาโรงเรียน
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003
A c t i v i t i e sมอบของรางวัลสนับสนุนงานกาชาด

003
A c t i v i t i e sกิจกรรมภาคฤดูร้อน 2559

003
A c t i v i t i e sโครงการท�าขนมไทยชุมชนละม้ายอุทิศ

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส ร่วมบริจาคเงินจ�านวน 10,000 บาท และรถ
จกัรยานยนต์ จ�านวน 1 คนั ให้แก่นายสทิธชิยั ศกัดา ผู้ว่า
ราชการจงัหวดันราธวิาส และนางไขแสง ศกัดา นายกเหล่า
กาชาดจงัหวดันราธวิาส ณ ส�านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดั
นราธิวาส เพื่อร่วมกิจกรรม “วันรวมน�้าใจให้กาชาด” ใน
โอกาสการจดังานกาชาดและงานประจ�าปี จงัหวดันราธวิาส 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559 ณ 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
(สวน ร.5) NN

เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมตามโครงการ
ศนูย์เยาวชนเทศบาลเมอืงนราธวิาส ประจ�าปี 2559 ขึ้น เพื่อ 
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ได้เข้าร่วมกจิกรรมที่ตนเองสนใจ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ในระหว่างวนัที่ 1-29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มเียาวชนที่
เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวนทั้งสิ้น 131 คน โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการ
สื่อสาร การฝึกอบรมกฬีาฟตุบอล การฝึกอบรมศลิปะการ
วาดภาพระบายส ีและการฝึกอบรมนาฏศลิป์ โดยในพธิปิีด
การฝึกอบรมมี นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมือง
นราธวิาส เป็นประธาน พร้อมมอบเกยีรตบิตัรแก่ผูผ่้านการ
ฝึกอบรม ณ โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภกัด)ี NN

ชุมชนละม้ายอุทิศ โดยนายสมโชติ เสาร์ศรีอ่อน 
ประธานชุมชน พร้อมกรรมการและพี่น้องในชุมชน จัด
โครงการท�าขนมไทยเพื่อใช้ในงานประเพณต่ีางๆ โดยมกีาร
สาธติการท�าขนมไทยที่หลากหลาย เช่น ขนมบวัลอย ขนม
ต้ม ขนมด้วง ขนมรงัผึ้ง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
อาชพีการท�าขนมให้แก่พี่น้องในชมุชน หากท่านใดสนใจจะ
สั่งขนมไทยเพื่อใช้ในงานประเพณหีรอืงานเลี้ยงต่างๆ สามารถ
ตดิต่อได้ที่ประธานชมุชน NN
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 ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรื่อง  ผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผล 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 

-----------------------
-----------------------

-- 

       ดวยเทศบาลเมืองนราธิวาส  ไดดําเนินการจัดทําการติดตามประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพ 

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการ 

สาธารณะ  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใหบริการ

สาธารณะตามภารกิจหนาที่และภารกิจที่ไดรับการถายโอน   ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยมีขั้นตอนและวิธีการประเมิน

ตนเอง  ดังนี้ 

 1.  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง 

 2.  ดําเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมขอมูล 

 3.  เสนอผลการประเมินตนเองใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทราบและรับรอง 

 4. สงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ทางระบบออนไลนที่ www.odloc.go.th และสงหนังสือแจงสํานักงาน ก.ก.ถ. วา อปท.ไดสงขอมูล

ใหแลว 

 5. นําขอมูลที่ไดรับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นเพ่ือทราบ  ภายหลังการจัดสงผลการประเมินตนเองใหสํานักงาน  ก.ก.ถ. แลว 

 6. แจงผลการประเมินตนเองใหประชาชนทราบ 

 เทศบาลเมืองนราธิวาส   ไดแจงผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลใหที ่

ประชุมสภาทศบาลเมืองนราธิวาสทราบ   ในคราวของการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  2559 

ครั้งที ่1/255๙  เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ  2559   รายละเอียดผลการประเมินตนเองตามแบบติดตาม

ประเมินผล ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  (ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้) 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
                           

    

ประกาศ  ณ วันที่   ๗  เมษายน   พ.ศ. 2559 
 

       

           (นายธนาวิทย ไชยานุพงศ) 

         นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  

             
 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
เป็นประธานในพธิเีปดิศูนย์ออกก�าลงักายเพื่อสขุภาพ เทศบาลเมอืง
นราธิวาส ณ บริเวณอาคารแบดมินตัน หลังสนามกีฬาเทศบาล 
ส�าหรับศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจในการออก
ก�าลังกายด้วยอุปกรณ์ โดยมีอุปกรณ์ รวม 31 รายการ ผู้ที่สนใจ
ตดิต่อสมคัรเป็นสมาชกิเพื่อเข้ารบับรกิารได้ที่ศนูย์ออกก�าลงักายหรอื
ที่ส�านกัการศกึษา (ชั้น 3) เทศบาลเมอืงนราธวิาส โดยเปิดบรกิารทกุ
วนั (เว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) NN

เปิดศูนย์ออกก�ำลังกำย
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กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ อธบิายถงึพษิภยัจากกล่องโฟม
ไว้ว่า โฟมเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ผลิตจากพลาสติกประเภท
โพลสีไตรนี (Polystyrene: PS) 

ถ้าถกูน�าไปใช้บรรจอุาหารที่ร้อนจดั และอาหารทอดที่มนี�้ามนั
เป็นส่วนประกอบ จะเกิดปฏิกิริยาที่ท�าให้สารอันตรายแตกตัวออก
มาปนเปื้อนกบัอาหาร ได้แก่ สารเบนซนี (Benzene) ที่หากดื่ม หรอื
กินอาหารที่มีสารเบนซินปนเปื้อนสูง จะท�าให้เกิดอาการปวดท้อง 
เนื่องจากกระเพาะถูกกดักร่อน เวยีนศรีษะ คลื่นไส้ และอาจถงึขั้น
เสยีชวีติได้

สารสไตรนี (Styrene) มพีษิท�าลายไขกระดกู ตบั และไต ท�าให้
ความจ�าเสื่อม มผีลต่อการเต้นของหวัใจ และเป็นสารก่อมะเรง็ โดย
อาจก่อให้เกดิมะเรง็เมด็เลอืดขาวและมะเรง็ต่อมน�้าเหลอืงได้

สารสไตรนีในกล่องโฟมจะเข้าสูร่่างกายได้จาก 5 ปัจจยั ได้แก่ 
1. อณุหภมูทิี่ร้อนขึ้นหรอืเยน็ลง ท�าให้สไตรนีซมึเข้าสูอ่าหารได้สงู 
2. ถ้าปรงุอาหารโดยใส่น�้ามนั น�้าส้มสายชแูอลกอฮอล์ จะดดู

สารสไตรนีจากกล่องโฟมได้มากกว่าปกต ิ
3. ถ้าชื้ออาหารใส่กล่องทิ้งไว้นานๆ ไม่ได้รบัประทาน อาหาร

จะดูดสารสไตรนีได้มาก 
4. ถ้าน�าอาหารที่บรรจใุนกล่องโฟมเข้าไมโครเวฟ สไตรนีจะ

ไหลออกมาในปรมิาณมาก และ 5.ถ้าอาหารสมัผสัพื้นที่ผวิกล่องโฟมมากๆ 

อันตรำยจำกกล่องโฟม 

เสี่ยงโรคมะเร็งสูง

รวมถงึร้านใดที่ตดั “ถงุพลาสตกิใส” รองอาหาร จะได้รบัสารก่อมะเรง็
ถงึ 2 เด้ง ทั้งสไตรนี และไดออกซนิ จากถงุพลาสตกิ

 หากรบัประทานอาหารจากกล่องโฟม วนัละอย่างน้อย 1 มื้อ 
ตดิต่อกนันาน 10 ปี มโีอกาสเป็นมะเรง็สูงกว่าคนปกตถิงึ 6 เท่า 

ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า กล่องโฟม
ทนความร้อนได้เพยีง 70 องศาเซลเซยีส แต่สิ่งที่เราทานกนัเป็นประจ�า 
เช่น ข้าวผดั หรอืผดักะเพรา เป็นต้น ล้วนมคีวามร้อนเกนิมาตรฐาน
ก�าหนด ส่งผลให้สารอนัตรายปนเป้ือนออกมากบัอาหารในปรมิาณสงู 

และข้อมูลจากกรมควบคมุมลพษิ พบว่าตั้งแต่ปี 2552-2556 
มขียะประเภทโฟมเพิ่มขึ้นจาก 34 ล้านชิ้น เป็น 61 ล้านชิ้น ดงันั้น
เฉลี่ยแล้วคนไทยใช้ภาชนะจากโฟมอย่างน้อย 1 ชิ้นต่อคนต่อวนั NN

กองสาธารณสขุและสงิสิ่งแวดล้อม

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th

สาระน่ำรู้
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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
เทศบาลเมืองนราธิวาส
กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

สัญลักษณ์อาเซียน คอื ต้นข้าวสเีหลอืง 10 ต้นมดัรวมกนัไว้ หมายถงึ 
ประเทศสมาชกิรวมกนัเพื่อมติรภาพและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดยีวกนั

สีน�้าเงิน หมายถงึ สนัตภิาพ และเสถยีรภาพ
สีแดง หมายถงึ ความกล้าหาญ และการมพีลวตัิ
สีขาว หมายถงึ ความบรสิทุธิ์
สีเหลือง หมายถงึ ความเจรญิรุ่งเรอืง
ส�านกัเลขาธกิารอาเซยีน (ASEAN Secretariat) : ตั้งอยูท่ี่ กรงุจากาตาร์

ประเทศอนิโดนเิซยี 
เลขาธิการ : นาย เล เลอืง มนิห์ : เริ่มด�ารงต�าแหน่งเมื่อ 1 มกราคม 

2556-31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560
ภาษาราชการ : ภาษาองักฤษ
อาเซียนเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี 

แห่งการก่อตั้งอาเซยีนในระดบัภูมภิาค เมื่อ 19 กมุภาพนัธ์ 2550
ค�าขวัญของอาเซียน
One Vision, One Identity, One Community
หนึ่งวสิยัทศัน์ หนึ่งเอกลกัษณ์ หนึ่งประชาคม

NN           

กองวชิาการและแผนงาน

ตราสัญลักษณ์
อำเซียน

ที่มา : http://www.pramanda.ac.th/newweb54/asean/index/community.html
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ข้าวเกรยีบปลา หรอื “กรือโป๊ะ” ในภาษามลายูถิ่น อาหาร
ว่างที่นยิมรบัประทานจะแกล้มหรอืรบัประทานเล่นกแ็ล้วแต่คนชอบ 
ได้รับการยอมรับและกล่าวขานอย่างกว้างขวาง จนกลายมาเป็น
สนิค้า OTOP ของจงัหวดันราธวิาส 

กรอืโปะที่รสชาตอิร่อยถกูปากนั้นต้องมกีรรมวธิที�าที่พถิพีถินั 
และมเีคลด็ลบัความอร่อยที่ไม่ธรรมดา 

“นราทศัน์สาร” ฉบบันี้ จงึได้ลงพื้นที่แหล่งการท�าข้าวเกรยีบ
ปลาชื่อดงั เพื่อน�ามาเสนอท่านผู้อ่านกนัค่ะ

“กะนิง” เจ้าของธรุกจิข้าวเกรยีบปลา ชาวชมุชนตลาดเก่า 
ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมที่ท�ากนัในครอบครวั เล่าให้ “นราทศัน์สาร” ฟัง
ว่า การท�าข้าวเกรียบปลาให้อร่อยและมีคุณภาพต้องมีเทคนิคและ
เคลด็ลบั ซึ่งแต่ละเจ้ากจ็ะแตกต่างกนัไป ส�าหรบัของตนเองนั้นจะมี
ส่วนผสมที่ส�าคญั คอื 

1. ปลาสด จ�านวน 20 กโิลกรมั (เมื่อแกะเป็นเนื้อปลาแล้ว
จะได้ประมาณ 10 กโิลกรมั) ส่วนใหญ่จะใช้ ปลาทู ปลาโอ หรอืปลา
หลงัเขยีว 

2. แป้งมนั จ�านวน 7 กโิลกรมั
3. แป้งสาคู จ�านวน 4 กโิลกรมั การใช้แป้งสาคูมาเป็นส่วน

ผสมส�าคญักเ็พราะว่าจะท�าให้ข้าวเกรยีบมคีวามกรอบ และมรีสชาตอิร่อย 
4. เกลอืป่น จ�านวน 4 ขดี
เมือ่ได้ส่วนผสมเรยีบร้อยแล้วกเ็ริม่ขัน้ตอนการท�า ดงันี้
1. น�าปลาสดมาตดัหวัล้างท�าความสะอาด ถ้าเป็นปลาโอจะ

ช�าแหละเอาแต่เนื้อ แต่ถ้าเป็นปลาหลังเขียว จะใช้ทั้งเนื้อปลาและ
กระดูก ซึ่งก็จะได้แคลเซียมจากกระดูกปลาไปด้วย (จะได้เนื้อปลา
ประมาณ 10 กโิลกรมั)

กองวชิาการและแผนงาน

2. น�าเนื้อปลาไปแช่น�้าแข็ง ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เนื้อ
ปลาแน่นและเป็นเนื้อเดยีวกนั 

3. น�าส่วนผสมทั้งหมดมาบดจนละเอยีดให้เข้ากนัประมาณ 
20 นาท ีซึ่งในขณะที่บดให้เตมิน�้าเยน็อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เนื้อข้าว
เกรยีบเหนยีว ค่อยๆ เตมิแป้งสาคูลงไป จนเป็นเนื้อเดยีวกนั 

4. น�าส่วนผสมที่บดละเอียดมาปั้นเป็นแท่งกลมยาวแล้วน�า
ไปต้มในน�้าเดอืด ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง 

5. น�าไปผึ่งลมและทิ้งไว้ 1 คนื เพื่อให้ผวินอกแขง็สะดวกใน
การหั่น โดยหั่นเป็นชิ้นบางๆ 

6. น�าไปตากแดดประมาณ 4 ชั่วโมง จนแห้งสนทิดกีจ็ะได้
ข้าวเกรยีบแบบแห้ง 

กำรรับประทำนข้ำวเกรียบปลำ
หลงัจากหั่นเป็นชิ้นบางๆ ตากแดดจนแห้งแล้ว กน็�าไปทอด

ในน�้ามนัร้อนๆ รบัประทานกบัน�้าจิ้มรสเดด็ แต่ถ้าหากใครชอบแบบ
สด เมื่อหั่นเป็นชิ้นบางๆ แล้วน�าไปทอดเลยโดยไม่ต้องผ่านการตากแดด 
กจ็ะได้ข้าวเกรยีบปลาสดทอดกรอบรสชาตอิร่อยไปอกีแบบหนึ่ง พร้อม
รบัประทานกบัน�้าจิ้มรสเดด็เช่นกนั 

ส�าหรับเคล็ดลับการเลือกข้าวเกรียบปลานั้น ให้สังเกตดูว่า
ถ้าเป็นปลาโอจะไม่มสี่วนผสมของก้างปลา แต่ถ้าเป็นปลาหลงัเขยีว
ซึ่งมกี้างปนไปด้วย ลกัษณะของสจีะออกแดง ดมดูไม่มกีลิ่นคาว

ส�าหรับข้าวเกรียบปลาของกะนิง ส่วนใหญ่จะขายส่ง หาก
สนใจติดต่อได้ที่ “กะนิง” หรือที่ใครๆ รู้จักกันในนาม “จะนิ่ง” 
โทร. 087-292-7789, 06-3086-8355 NN

ลิ้มรส

กรือโป๊ะ
แห่งเมืองนรา
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ที่นี่เมืองนรำ



ศาลาประชาคมหลงัเก่า ตั้งอยูใ่จกลางเมอืงเขตเทศบาลเมอืง
นราธิวาส โดยอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
คาดว่าสร้างมาแล้วกว่า 50 ปี ในสมยัของนายจรูญ เจรญิพงศ์ เป็น
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส

ลักษณะเป็นศาลาไม้กลางน�้าทรงไทย ยกพื้นสูงมีบันไดปูน
ทั้ง 4 ด้าน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร มมีขุด้านหน้า ด้านข้าง
ทั้งซ้ายและขวา รวมถึงด้านหลังเป็นบันไดส�าหรับขึ้นเวที บริเวณ
ด้านหน้าทางเข้าอาคารเป็นสะพานคอนกรตีพื้นไม้ ส่วนบรเิวณด้านข้าง 
(ตดิถนนพชิติบ�ารงุ) มสีนามเดก็เล่น บรเิวณด้านหลงัและด้านถนน
ระแงะมรรคามสีะพานโค้งคอนกรตี

ศาลาประชาคมหลังเก่าแห่งนี้ จะใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธี
ต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัด และของเทศบาล 
นอกจากนั้นยงัเป็นสถานที่จดังานรื่นเรงิ งานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ด้วย

ในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการก่อสร้างอาคารประวิช-สุคนธา 
เลาหะกลุ บรเิวณโรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภกัด)ี การจดังานพธิี
และกิจกรรมต่างๆ ก็ย้ายไปจัดที่อาคารประวิช-สุคนธา เลาหะกุล
แทน ศาลาประชาคมแห่งนี้จงึไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด

หลังจากนั้นจึงได้มีการรื้ออาคารศาลาประชาคมหลังเก่า
แห่งนี้ทิ้ง และปรบัพื้นที่ทั้งหมดในสมยันายวรีะ จนัสถริพานชิ เป็น
นายกเทศมนตรี เพื่อจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ (สวนกรมหลวง
นราธวิาสราชนครนิทร์) ในปัจจบุนันั่นเองค่ะ NN

เรียนรู้เมืองนราธิวาส 
ผ่านประวัติ ‘ศำลำประชำคมหลังเก่ำ’
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“รอมฎอน”

4 สัปดาห์ 
แห่งความเมตตา

30 วัน 
แห่งการอิบาดัต

720 ชั่วโมง 
กับบททดสอบจิตใจ

43,200 นาที 
แห่งการอภัยโทษ

2,592,000 วินาที 
แห่งความสุข

ด้วยความปรารถนาดี
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ค้นพบได้ในเดือนนี้

ภาษีของท่าน
น�ามาพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอให้ผู้มีหน้าที่ที่ต้องช�าระภาษี
ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช�าระภาษีประจ�าปี 2559 

ณ กองคลัง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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